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أَبْرَاتُ :كلمة أكدية مبعنى «البشرية»
(حبسب الباحث اآلثاري آشور ملحم)
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أي سحر ،وأية سطوة ،وأي وميض ،يتمثل وهييمن ويسطع من

عينيه اليافعتني ،وذراعه اليمنى متتد نحوي كذراعي صبي يافع جياهد

اللتقاط األنفاس األخرية قبل أن تبتلعه املوجة املنتفضة الغاضبة،
كبحار حمرتف يتكئ عىل كتف
كفي ّ
وأي انبهار خاجلني وأنا أمد ّ
الزورق ثابت ًا توازنه باملجذاف ومرس ً
دت قوة الفوالذ
ال ذراعه التي ار َت ْ
وج ْذب املغناطيس ،وأنا أنتشله من غياب األمواه ،وعيناي غارقتان
َ
يف ّ
جلة سحر عينيه املبهرتني ،هكذا هتيأ يل وأنا أحتسس كفيه يف الفسحة
املتشكلة من انضامم أصابعي املشعرة الكبرية الغليظة وهي حتوط بكفه

التي ارتكنت كفرخ حسون ....ومن يراين يف امتداد السوق العرصي
املرتامي املكتظ بالرفوف والدواليب املليئة بالبضائع والعلب الغذائية

والغارقة باألضواء الساطعة اهلاطلة من مصابيح متلولبة يف السقف
الشاهق ،وجسدي العضل الريايض الفارع ينحني كي ال جيعل هذا

الطفل الذي ملا يزل يف املحطة األخرية من املغادرة نحو الربيع السابع
من العمر ،ال خيطئه قط افرتاض بأين ُأقاد بفعل قوة مهيمنة تنمو من
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بارصة الطفل وسهمها منقاد أنى ما شاء ،بحيث جيعلني كالسائر يف
نومه...
قادين يف زحام األرصفة بدل أن أقوده أنا إىل جناح األطفال يف
تلك السوق الكبرية كي أبتاع له لعبة تنطق وترقص ّ
وتنطنط وتغني ثم
تغمض عينيها وحت ّلق يف إغفاءة تنافس اغفاءة املالئكة يف برائتها،....
إىل حمل أدخله دوم ًا كل مساء تقريب ًا وابتاع يل اللوز النيئ الذي أتناول
حبات منه لدرء الكولسرتول الزاحف كالطمى يف رشاييني ،وضعه
البائع يف الكيس الذي أحبه والذي يمثل صورة أب حيمل طف ً
ال عىل
كتفيه ،وهو يناوب نظراته بينه وبيني ويف كينونته سؤال أشبه باللغز.
ـ من هذا؟

شفتي داللة عىل عدم استيعايب ما حيصل يل يف مقام هذا
فزممت
َّ
تتجسد يف ناسوت هذا اليافع الصبوح
احلضور األثريي ألعوام ستة ّ
املبتسم ،وبعد أن أخرج العملة نفسها التي أخرجها كل ليلة لصاحبي
صاحب املحل ،قال بنفس هلجتي.

ـ اشرتاملثلجات التي حتبها من حمل البطريق وتسلىّ هبا ريثام تصل
لبيتك يف حي األغنياء.
وأشار إىل حمل يرقص حتت أضواء عىل الرصيف املقابل تتصدّ ره
الفتة تغتسل برذاذات النيون التي تالمس الرؤوس البيضاء ملجموعة
من البطاريق يف انتفاضة رسور ،فازدادت دهشتي تعاضدها دهشة
البائع ،وهو يقول بإحلاح وبنربة ذاهلة.
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ـ إنه يترصف كام تترصف معي كل مساء ....من يكون؟

فكان جسدي املرتعص وهو ينقاد كطفل تعلم احلبو للتو ،اجلواب
عىل تساؤله وانشداهه ،واستجبت لندهته ونخسته ورغبته يف أن
يقودين إىل أي مكان يشاء ،ومتى ما يشاء ،وكنت أجترجر بخطوي
ٍ
مضن للتموسق مع خطواته اللدنة النظيمة ،وحني
املرتبك يف جمهود
أفلحت يف ذلك وجدت نفيس وحدي معه يف خالء خيلو من األبنية
والشوارع والناس ،فقط هو و ....أنا ،املسلوب إرادته نحو بؤرة بارقة
آمرة ت ّنث من األعامق السحيقة للبؤبؤيني البارقني التي جتعلني أسري
نبضاهتا وشهقاهتا.
قلت بصوت استغربت رنّته التي تقرتب من رنّة صوت صبي.

ـ أين نحن...؟

ووجدت نفيس يف مكان مل أعاينه من قبل ،أنا اخلبري باملدينة
وأحيائها وأزقتها ومعاملها العمرانية والسياحية ......مكان مدهش،
غريب ،ساحر ،ناعس ،رهيف ،فردويس ،يتمرجح فيه النسيم ويناغي
وجهي بغدوه ورواحه املصحوب بكركرات ناعسة حيية لكائنات ال
أراها ،ولكني أحتسسها ببصرييت ،كائنات جمنحة يافعة لدنة أقرب إىل
نغمة وتر منها إىل حلن شجي ،تتح ّلق حول ناسويت يف كراديس غاية
يف السحر واحلالوة ،وهي حتاول يف اقرتاهبا مني أن تنوس كينونتي
املنقادة إىل هذا البهاء وذاك النور اهلاطل من العيون اخلرافية يف ألقها،
تظ ّللها أجساد مغزلية لطيور ال تعريف أريض هلا ،بأرياشها التي
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يتامهى فيها األبيض واألسود يف تواشج ال يتصوره التوقع والذهن
البارص ،حتيط يب وعىل شعف قمم أغصاهنا هاالت من ضياء بارق،
أشجار تتميز فيها التني والنخل والعنب والزيتون ،يف تناسق رهيف
باهر ورؤوسها املطوقة بأرساب طيور خرض تعانق الزورد ال يمكن
ملاليني السطور أن ت ّلم بكنهها ،ويف الفضاء تصدح يف تناغم عجيب
أنغام الصنوج والدفوف وهي تالحق كام الربق تيجان ًا من أصوات
تراتيل ساحرة جتعل حتى النبض يتوقف عن تردده الرتيب الرتاتبي،
تسيجها أوراد البيبون
سحر يمتد أمامي حتى ينتهي بعطفة متوهجة ّ
والقداح ،تدرج يف ممرها النيسمي شحارير وعنادل وبالبل يف تقاطع
وتشابك غناءها دعوة ناعسة للوصول اىل تلك العطفة – اللغز،
األمل ،-فتتخاطف خطاي نحوها يف حذر وخشية ورغبة وحب
استطالع ،تتبعني خشوف رشيقة ال وصف جلامل عيوهنا ،وحتيط يب
من جانبي الطريق طيور السامن والسنونو ،وحني وصلت العطفة
ومددت رقبتي كاد يغمى ع ّ
يل لوال العضد الذي صالب جسمي
وأعادين إىل توازين ،فاصطدمت عيناي بعينيه ،ألجد ولومضة باتساع
الرمشة ّجتسد ناسوت رجل أعرفه منذ زمن قيص ،ربام عاينته يف حلم
من أحالم الطفولة ،ربام صادفني يف حشايا زقاق ما يف صباي ،ربام
اصطدم جسده بجسدي يف زحام أرصفة مدينتي الزاهية يف شبايب،
ربام ...ربام ..ربام يف الرجولة املبكرة واملتأخرة ،ال أعلم أين ومتى،
املهم يف األمر أن وجه الصبي الذي رافقني من املتجر ،وسار معي يف
أزقة وشوارع املدينة ،ويقرأ طواياي ويواسد ذاكريت يف استذكار بعض
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شواهد املايض ،السحيق منه والقريب ،يتمثل أمامي هبيئة هي تآرص
بني طفولة مهيمنة ـ  ،ورجولة مهيمنة ...،وبعد حلظات دفعتني كفتاه
بلطف لتكملة الطريق ....متثلت هناية العطفة التي أرست روحي
بروعتها يف نيسم أرضه مزدانة باألوراد ،وكلام داست أقدام العابرين
وإنبث شذاها يفغم أنوف
أينعت وتصالبت سيقاهنا وتفتحت توجياهتا ّ
األحياء فتصدح يف الفضاء أحلان الطهارة والنقاء والرباءة ،فتتلبس
النواسيت املنطلقة اىل هنايته حيث فم جرس ما رأت عيناي سحر ًا
يضاهي سحره اآلخاذ طوال عمري الذي ناف عىل العقود األربعة،
بسنواته التي ترصمت وأنا أطوف مدن العامل يف قاراته اخلمس وعاينت
عيناي أمجل اجلسور والقناطر ،بيد إين ما شاهدت هذا البذخ من البهاء
قط ،ازدادت رغبتي بنهب ما تبقى من الطريق النيسمي كي تطأ روحي
أعتاب هذا اجلرس الذي تتصادى منه نداءات تقدّ د حشّ يتي وجتعلها
منقادة كالظمآن من بيداء كافرة نحو واحة انداحت أمامه عىل حني
غرة ،فتتسابق خالياه وتتصادم وتتعارك وبغيتها وطء أفاريز احلياة
املتدفقة من حوافها ،عىل هذا الديدن سابقت كينونتي كي أضع قدمي
اليمنى عىل حافة اجلرس ،وحاملا تلقفني أشعرين بإحساس فياض من
فتلفت حويل أتقىص املكان ،فكان ما رأته
نشوة وسكينة و ّدعة وانتشاء
ٌّ
أبصاري يفوق الوصف :هنر صغري ينساب من أقىص األفق إىل أقصاه
يف األفق املقابلّ ،تبدى حتت اجلرس الذي ال قوادم له ،بل يبدو وكأنه
يطوف بال ركائز ،بال مساند ،يف الفضاء الشاسع املرتامي ،بال حبال
تربطه ّ
بأكرة يف الفضاء احلالق ،بل هو أقرب إىل بساط أكثر من أي
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يشء آخر ،وعند نقل خطوي لتلحق بسابقتها ال أشعر بأي اهتزاز
فيعاضدين شعوري املتوالد من أعامق نفيس بأين أخوض جتربة حياتية
لو وصفتها ألحد إلهتمني ،إ ّما بأين ممسوس ،أو أن خيايل من االتساع
بحيث ال ت ّلم بشطحاته عرشات اجلامجم البرشية ،تلك القامة الطفولية
اللدنة لرحلتي العجيبة التي أراها متيش جنبي ،بل حتملني عىل أكفها
غري املرئية ،ونربهتا بجرسها األخاذ جتعلني منتشي ًا فرح ًا كرضيع حظى
باحلليب اللذيذ املتدفق من حلمة روح أمه.
ـ ال ختف يا صديقي.

ـ أين أنا؟

ـ أنظر حتت اجلرس.

أفعل ،ومن خارج إرادة ذايت كدت أمسك بالسياج وأطفر نحو
تلبط بمرح يف سطحه
موجياته مأخوذ ًا ببذخ ومجال األسامك التي ّ
الالمع وأعامقه التي تبز البلور يف ملعانه وصفاءه ،فيمسكني بذراعه
اللدنة وأسمع مناغاته بنربة أم متدهلة بمحبة وليدها النفيس.
ـ ال تتعجل يا صاح ،هذا أول الغيث ....تابع خطواتك الواثقة
نحو املكان الذي سي ّفك طالسم تساؤالتك.
أمتىل وجهه وأحاول أن أتذكر هذه املالمح ،عصية ع َّ
يل تسلق أسوار
الذاكرة ،فيفلت التساؤل.
ـ من أنت؟

يبتسم عن أسنان لبنية ناصعة البياض ،ثم ّيزم شفتيه فتظهر غامزة
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وردية عىل وجنتيه ،ويقول بنربة هي أقرب لألمر منها إىل التحذير.
ـ ال تش ّتت ذهنك ،وانقل خطاك برتكيز لئّال يقع املحظور؟

ـ ما هو املحظور؟

ـ األفضل لك أن تقطع اجلرس بحذر وثقة.
إنصعت ألمره ،ورصت كلام أرفع قدم ًا وأضعها يف فسحة جديدة

من أرضية اجلرس يزداد يقيني أنني يف استثناء نادر من وضع منفلق
من الزمان واملكان ،وأنني إما يف حلم أو رؤيا ،وقطع عيل تأميل نربته
الطفولية.
ـ ال يذهبن بك الشطط بعيد ًا.

فيزداد يقيني أن هذا الطفل ـ الكائن ،ال يقرأ أفكاري حسب بل
أنه توأم سيامي معها ،وأن ذاته تتلقف الفكرة قبل أن أستوعبها أنا،
بل ربام أنه يستميت يف عراك معنوي مع توأمه أن ال حيشو هبا طويتي
لئال أتشوش وأنا منغمر يف رحلة لن تتهيأ ربام البن حواء من قبل ومن
بعد ،فيزيد يقيني عند قوله.
ـ فقط استمع يل كي تعرب اجلرس.

أقفل حوايس الستة عن أية إشارة يبعثها توأمه السيامي ،عفو ًا
دماغي ..عن املاهية والكينونة التي تلقفتني كغريق متعلق بقش ألقته
نملة ،فأميش بحذر قط وحكمة حية ورغبة املرأة األوىل التي قضمت
التفاحة ،وانقياد رفيقها املسوس هبيمنة احلالة ،وافتقاده إلحساسه
بدّ عة الفردوس ،وأنقل اخلطوة إثر اخلطوة ،ويف اخلطوة األخرية التي
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س ّلمتها لدرب قشيبي ينفتح عىل مكان ييصء فيه ويغّ رد فيه ويشدو
فيه وينغّ م فيه كل ما يدرج ويطمس وحي ّلق من خالئق ّترنق نواسيتها
باجلامل الطاغي وهتيم أنفاسها يف رياض املحبة والدعة والسكينة
يف أرض وفضاء تعبق بالتسبيح والتنغيم والرتتيل ،أغلق عيني هتيب ًا
وخشوع ًا ،وحني أفتحهام أجد نفيس وجهها لوجه مع الصبي نقتعد
مع ًا مصطبة من تشابك اآلس وأوراد احلندقوق وشقائق النعامن
والبيبون ،حتيط بنا من اجلانبني والفضاء أجواء ال يمكن ألي فنان
تشكييل أن ي ّلم بحبة واحدة من بيادرها اخلالبة ،وال يقدر أي سارد
مهام أويت من خميلة أن يتصور قرياط ًا صغري ًا من آللئ مجاهلا الباهر ،وال
يستطيع أي شاعر مهام أويت من قابلية فذة عىل ال ّتصور أن حيظى بخيال
قدر حبة اخلردل مما تزخر به من رؤى....
وال أعلم من أين انتضت كفه سج ً
ال أزرق اللون ،يربق غالفه
ويتخاطف لونه منافس ًا هباء لون الورود التي متخر يف عباهبا الساجية
الناعسة مصطبتنا الفريدة ،هذا السجل اخلارق بنعومته مل أعاينه قط مذ
بدأت رحلتنا العجيبة إىل هذا األوقيانوس ،مدّ الطفل ساعده البلوري
ووضعه يف حضني ،وقال برنة موسيقية خالبة.
ـ أقرأه.

ارتعص جسدي بفعل حزمة من األحاسيس التي نرتت وسلبت
طويتي ،وارتعشت ركبتاي وأنا ـ أشعر ـ بثقل حياة ضاجة متور يف
صفحاته ،فتغضن جبيني مستجيب ًا ملوجيات العرق البارد املنبثة من
كينونتي الصاغرة الوجلة .وتتالت النربة اآلمرة.
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ـ فيه احلل للكثري من األرسار العصية عىل ذاكرتك.

وأمام حرييت هلذا الفهم املتقدم لطفل يف هذا العمر ،انقدت للرغبة
وفتحت الغالف لتواجهني يف صفحته األوىل صورة عتيقة متهرئة
ِ
احلواف وقد أحال توايل الرطوبة واجلفاف بعض ًا من معامل الوجه
الثالثيني الساهم ،بعينيه البارقتني واجلبني الناصع الذي يوزّ عه إىل
شطرين وميض ضياء باهر يبهر قدحة البؤبؤين ويتسامق نحو الشعفة
حيث الشعر الفحمي املنرسح امل ّلمع ....ونبع يف نفيس سؤال شق
طريقه برسعة السيول املتصاخبة من أهراء الذاكرة ،وطفا مثل غريق
يتلفت باحث ًا عن نجادة أو قشة.
ـ هذه الصورة سبق وأن رأيتها مرار ًا وتكرار ًا.
وعندما أنزلت طر َّ
تعزز الذهول والدهشة
يف نحو حافتها السفليةّ ،
والرعدة ثالثي ًا ّ
خض كياين وجعله يدور كطواحني اهلواء التي تشبه

تلك الطواحني التي كنت أمتالها يف طفولتي عىل علب احللوى
ورقة يف مدى الزوردي تضم
املعدنية ايت كنت أختيلها تدور هبدوء ّ
بني طياهتا خالل دوراهنا السقوف القرميدية للبيوت املظللة بأشجار
الرسو والسنديان ،ينداح يف فضائها أرساب اللقالق املهاجرة متجهة
نحو أقىص الصورة حيث بواشق الشجر التي تشكل هنايات الغابات
البكر ،فالتهمت شفتا بارصيت االسم والتأريخ بنربة توائم متام ًا عني
النربة يف أيام الزمن القديم املنطوي يف رباب تارخيي الشخيص ،وذلك
الفتي الذي ارتدي ناسوته يقف يف غرفة االستقبال يف داره العتيقة
أتأمل تفاصيل الوجه املشبوب بالشبوة ،وأصحو بعد ثانية أو دقيقة أو
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ساعة ،أو .......قرن ،عىل صوت أمي وهي تقول بنربة تغالب شآبيب
مزن احلزن الفجيع.
ـ يا رب ،أبتهل إليك أن تعيده سامل ًا.
وبعد أن تتمىل وجهي املنتفض للتخلص من الصبا نحو آماد
املراهقة ،تسكب صوت ًا أشبه بالرتتيل.

ـ أنا موقنة من أنك ستمأل البيت بحضورك الدائم من جديد ،يف
يوم ما ،أهيا العزيز.
أرفع رأيس وقد اخض ّلت عيناي بالدموع فتتقاطع من سطوة النظرة
اهلاطلة من العينيني الطفلتني ،ومن دفء نربات الشفتني اللدنتني ومها
تشدوان:
(( ـ ستشفى يا بني ،ال جتزع ....هو جمرد حتسس قصبات.

منخري البضني أسفل اجلهة اليرسى من صدره أستجري
وأ ّدس
ّ
بنبضات قلبه الرتيبة ،ووفادة اهلواء النقي من صدري نحو منخري
روحي اللذين يستجديان األوكسجني هبمة يتيم مدقع حظي برغيف
معمد بروح اخلمرية وقد خرج للتو من التنور ،وأتّسمع
خبز حار ّ
صوت خطواته الرياضية وهي تنهب املمر املضاء بأنوار خابية نحو فم
الردهة الساطع الضياء ،ومن ثم ينيمني عىل الفراش الناصع البياض،
ومنخري بقمع شفاف ينتهي بأنبوب يمتد حتى قنينة
و ّيسور فمي
ّ
يسور قمتها قمع يامثل قمع فميَ ،بيد أنه يضاعفه مرتني يف
حديدية ّ
احلجم ،ترتاقص يف لبه فقاقيع من اهلواء التي تتسارع اىل حشاياي
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يقوض عىل
امللتهبة املحرومة من رشيش اهلواء البارد املنعش الذي ّ
الفور أصفاد الضيق فيتحرر صدري من زنازين االختناق وتنغمر
روحي يف غيمة ربابية من تيار يعيد لروحي الطفلة سكينتها وتنقاد إىل
عيني صورة وجه أب وسيم طيب مبتسم)).
مواطئ الكرى فأنام ويف ّ
إستجاب ًة هلبة نسيم منعشة أتلفت جانب ًا ألجد الصبي ينظر إ ّيل
بعينني ضاحكتني ،أمهس لنفيس.
ـ من يكون....؟

وتزداد هالة إرشاقة الضحكة عىل عينيه ،ويعاودين السؤال امللحاح:
إنه يعرف أشياء عني القاسم املشرتك فيها أنا ووالدي ،ال يعرفها سوانا
أنا ...ووالدي!!

ويصدح فضاء الغابة بأصوات متشابكة متكاتفة من ترتيل بعيد
بلحن مل تلتقط ذائقتي أعذب منها ،ترافقها زغاريد الصنوج ،وزغردة
احللقات الفضية الدفوف ،ومواويل أصداء صداح الطبول ،وأرى
من بعيد األسود ترتافق مع األيائل يف تواشج محيمي وألفة حقيقية،
والصقور واحلامئم حتتفل يف الرحاب الفسحة للسهول املمرعة
باخلرضة يف ترافق أكثر محيمية ،وألفة أكثر مصداقية ،،،وترتافق وتتىل
الصور أمامي يف حتطيم مسلّامت وثوابت من خالل ما أراه من أشياء
جديدة ال يمكن أن تستوعبه ذائقة ابن آدم سجاه اخلالق بالعقل
واإلدراك.
هر منفوش جنب ًا جلنب يف
وحاملا ختاطف أمامي كلب ضخم مع ّ
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مشية ودية رائقة ،الكلب يوسوس بجذل وجياوبه اهلر يف هرهرة أليفة،
حتى سمعت صوت ًا يبتدئ من وجودي املتفرد العجيب عىل مصطبة
أكثر عجب ًا يف رفقة طفل هو العجب بجامره ،والنربة التي أعرفها
وخربهتا جيد ًا وانعجنت يف روحي وجسدي رسداق ًا من سكينة
وطمأنينة وأمان ،يف تنغيم متعانق مع العضدين العضلني لقامة والدي
الطامسة يف وهدة الذكرى ،تضمني اىل الكتف اهلائل ،وكل حواسه
ّترنم.
ـ ال ختف يا ولدي احلبيب ،إنه ال يؤذي ،بل هو جمرد كلب و ّ
يف

وديع....

وغمرتني كموجيات مدّ البحر ترددات تينك النربة املطمئنة،
عيني الصبي ترمقاين بنظرة متاثل تلك النربة ،وبعضدين
فأتلفت ألجد ّ
يمتدان يف حماولة دافئة الحتضاين ومنح األمان جلسدي املرتعش
املوصوص واهلر املهرهر ،وأذناي
وعيناي ما انفكتا تالحقان الكلب َ
ال تسمعان سوى عبارة.
ـ ال ختف يا ولدي احلبيب...

تتسع الدوائر يف بحرية ذاكريت الراكدة بفعل حصاة الذكرى التي
ألقتها صورة الكلب واهلر ،وسائر الصور املتقاطرةالفنطازية األخرى
ّ
وتشظت إىل متوجات خفيفة
بمفهومنا الوضعي ،وحني ارتعشت املياه
التفت
ترسم هنايات تلك الدوائر يف حنايا مرساة ذاكريت املتبلدة،
ُّ
صوبه وسألته.
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ـ هل أنت...؟

مد كفه اللدنة ومرر أصابعه البيضاء يف متوجات شعري املسرتسل
ثم جذبني نحوه ،فأنقدت إليه انقياد قطعة مسامر ضال إىل املغناطيس،
وبنرتة ال تناسب عمره أحاط هامتي بساعديه ووضعها عىل كتفه ثم
صار هيدهدين وشفتاه ترنامن ترتيلة إنامة األطفال بنفس النربة التي
كنت أنام فيها عىل كتف األب الذي عانق عربة تقدح نار ًا وارحتل
صوب ختوم الذكرى وطواياها وجماهلها .ثم جاءين صوته امل ّنغم.
ـ سأحكي لك حكاية جديدة مل أحكها لك من قبل.

مقلتي املغمضتني
فأجبته بنفس نربة الطفل الذي كنته ،ويف خاطر
َّ
نفس مالمح األب الالئط خلف سحب الذكرى ،ورنّمت بطوية روح
الطفولة املشبعة بالنقاء الطهر.
ـ وإذا نمت قبل أن تكمل احلكاية؟.

مل أشأ أن افتح عيني كي أبقى متمتع ًا باملحبة الباذخة للروح التي
حتتضنني ،وبنربة األب املفتقد الذي وجدته بكليته يف جرس صوت
الطفل الذي تستضيفني حناياه التي ال حدود لطعمها الزاكي.
ـ أعدك بأنك لن تنم.

فأردد مثلام األزمنة اخلوايل.

ـ مهممم...تبدواحلكاية مثرية.
وكنت أهيم منتشي ًا يف التهام عسل احلكاية بشهده و......

مل أفتح مقلتي فحسب ،بل أن كل خلية من جسدي صار هلا مئات
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املقل ،تنظر بذهول وحرية وتساؤل يف تفسري حالة التفرد التي وجد
جسدي جسده فيها ،هذا فض ً
ال عن اإلجهاد امللحوظ للروح وهي
حتاول إجالء حقيقة وضعي االستثنائي وجتهد يف وضع التفسري املنطقي
املعقول املقنع ملا أنا فيه ،ويف طوافها املسعور ما استطاعت ذاكريت أن
تستوعب وجتلو الغموض ما أنا كنت فيه قبل قليل ما أنا عليه اآلن...
جسد مكدود ،متعب ،ناعس ،خمدّ ر ،ممدّ د عىل مصطبة حتيط يب أكياس
ما ابتعت يف املساء وهي مرتبة بشكل به ذوق رهيف ،رأيس تطرقه
معاول حتاول فتح كوة يف صالدة التذكر ّ
عل سحابة من اجلالء متطر
دماغي ،قميص مفتوح حد الرسة وبنطال مفكوك احلزام ،وحذاء
ملقى بفوىض إزاء القوادم احلديدية اليمنى للمصطبة ،وعىل صدري
العاري ثمة ثقل ال يستهان به ،أهنضت رأيس مشك ً
ال زاوية قائمة مع
رقبتي املتواترة لتعانق عيناي سج ً
ال تتقافز عىل متنه حروف متأللئة
بارقة مثل نجوم ليلة آبية صافية ،مشكلة يف تعانقها كلمة واحدة اسمها
َ
وقومت نصفه العلوي
(خ َلجات) ،سحبت نصف جسدي السفيلّ ،
بعرس بالغ ،آزره أ ٌمل ثا ٍو يف احلوض والظهر والساقني واألضالع،
وكرد فعل هلذا الفعل اخلاطف
واستويت جالس ًا يف وضعية القرفصاءّ ،
سقط السجل فوق العشب وانفتح عىل صفحة الصورة ،فتسمرت
عيناي عىل ألقها وت ّلبستني حالة تتناوهبا أحاسيس االنبهار والتشكيك
والتصديق والتحنن ،وكل رمشة عني تنبجس من عني الوقت املتقاطر
كوة للتذكر ،فنرتت
نحو ختوم املايض كانت تفتح يف طوية مججمتي ّ
جسمي واقف ًا ليس عىل ساقني بل عىل وتدين أعاضد برصي املؤثث
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بمجسات
بامليتامجالية أرصد اجلنان الصادحة حويل بالشدو والتغريد ّ
برصية نابتة من أعامق الروح عن كنه تلك الرؤى التي تشيئت أمامي
بعنوانيها الزاهية :اجلرس ،الغابة ،احليوانات املتآلفة ،كراديس العنادل،
الكائنات املجنحة ،تراتيل الصنوج ،ابتهاالت الدفوف ،اجلو الرائق
املورد بالنقاء والطيبة والطفولة ......الطفولة؟؟!! ...الطفولة؟ ،أين
ّ
الطفل؟ ،أين الفردوس؟ أين جتليات الصنوج ،وتسامي الدفوف؟،
من هو الطفل؟ ....ويف تر ّمض الذاكرة املجهدة اصطدمت عيناي
بصورة الرجل املتصقرة عىل شعف الصفحة ،فكدت ،بعد ومضة
محمني دفء اإلحساس
قادحة يف كينونتي ،أقع من طويل ،بعد ان ّ
بانجالء اللغز الساجي كعتمة جهمة عىل سجية نفيس من خالل ثقب
َ
ونور
صغري يف جدارها الصلد مانح ًا الفرصة لضوء خيطي أ ْجلىَ التيه ّ
أعطافها ،إذ أبرصت للحظة وامضة تلك العينني الطفلتني ،وتلك
الغامزتني ،وذلك الوجه الصايف البيضوي ،يف الصورة داخل السجل،
فرصخت املليارات من نوى خاليا جسدي املكدود.
ـ إنه هو ....طفل الليلة الفائتة.

عيني وحدقت يف الصورة ثانية ،عادت صورة
وحني فركت
ّ
الرجل ولكن بعيني طفل األمس ،!!!...وأنا أهتالك عىل املصطبة يف
جلسة هائلة هائجة كان رد فعلها لدرء حتطم بنياهنا ،صوت طقطقة
مفاصلها بصوت مفاجئ جعل العصافريالالبدة عىل قمم أغصان
األشجار املحيطة هبا وهي تنتظر انجالء الشفق التام ،تطري فزعة يف
ٌ
وخملوق ما يف العشب املتقصف بسبب
السامء الرصاصية قبل ميقاهتا،
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الظمأ تتسارع خطاه مبتعد ًا ،فأغمضت ذايت بحث ًا عن وضعي املضبب
النادر ،فتوالت االستنتاجات واألجوبة واإلشارات واإليامضات إىل
تسجل دقائق مغامريت الفريدة التي لو قصصتها عىل زوجتي
ذاكريت ّ
وأوالدي ،فض ً
ال عن أصدقائي اخللص ،ومعاريف الطيبني ،لنصحوين
باستشارة طبيب اختصاص باألمراض العقلية ،فقررت أن احتفظ
برسي لشخيص ،وأن أغبط نفيس يف كل ما رأت ،غبطة سلفي اخلالد
الذكر (شانقبا إيمورو ـ الذي رأى كل يشء) ،بكل تفاصيل ليلةمتفردة
خارجة عن كل النظم املنطقية واملفرتضة واملتخيلة ...الخ ،وساعدت
ّ
والتلذذ الروحي بام اكتشفت ،وحني
خميلتي برتتيب واعادة بناء ذاهتا
هجعت روحي واستلذت يف فراديس الدعة واهلدوء هنضت ماسك ًا
زمام اجلسد والروح أستمكن املكان ألجلوه بكل دقة ،،،ومل يطل يب
األمر وأنا أعاين مدخنة البناية املهجورة التي كانت فيام سبق ،منذ زمن
الطفولة البعيد ،مطع ًام خاص ًا بسواق القطارات والعاملني يف حمطة
سكك احلديد ،وإنني اآلن وأنا أعوم يف طيات شعور حوريات الفجر
الفضية ،أجلس عىل املصطبة عينها التي كنت أجلس عليها أتفكر يف
إجياد إجابة ملا بعد االستفهام التي وسمت فيها حيايت وساعات األم
املرتعة بالرحيل الوشيك القادم ،والتي تبتدئ بسطر جديد يفتح مغاليق
املمض لعمود اخليمة وأنفاسه التي كانت املتنفس
أحداث ذلك الغياب ّ
من خالله يطل فيها البيت ومن يسكن يف حناياه إىل مباهج الدقائق
اآلتية من عمق املايض واملرحتلة إىل أفق املستقبل ،ولكن اليشء الذي
حدث لنا أن الدقائق توقفت مذ أزّ ف موعد جميئه ومل جييء ،وبتوايل
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أخيم عىل
السنني صار طعم االنتظار علق ًام ،وحتى قبل أسبوع كنت ّ
خشبها املتهالك يف الغسق أتقىص كنه املصري الذي آل إليه الرجل الذي
كان أيب ،ومل يرحل من كوى دخيلتي كحضور مؤثث بالثراء ال يفارق
خميلة الطفل الذي كان يتساءل بذهول :ما هي احلرب...؟ ،والذي
اكتشف يف الشباب املبكر مدى بشاعتها ،والذي يفكر يف األمايس
عن مالمح الدمى احلمقاء التي خترتعها ،وحني رحل األب الذي يف
املخيلة والوجدان والكينونة وما عاد ،وجعل نسيجه احليايت املغزول
من زوجة برهنت أن املحبة يرسمها الفعل احليايت الدافق املنعجن فيام
بني الضلوع بطحني الوفاء ،وليس ولولة وبكاء .وطفل يف الرابعة
من العمر بقي كلام تقدم يف العمر خطوة يرى أمه بتلك اخلصال التي
لكثرة ما قرأ من وفاء األزواج مل يامثلها أحد قط ،يتجذر يف كينونة األم
كتوأم ال ينفصم ،حياول أن يبتهل إىل الرب أن جييل له مصريه ،وها
أندا يف مكاين األثريي النادر الذي ينضح بكل أمائر الوحشة والعتق
تنجيل يل األشياء يف رؤيا من األخيالت العابرة للمنطق واملخيلة ،وإن
هذا السجل املفتوح عىل صورة والدي املصلوبة يف متن حائط غرفة
ونيف من السنني عىل فقده
االستقبال والتي اقتنعت أمي بعد عقدين ّ
أن تؤطرها برشيط أبيض ،عىل خالف العادة التي سنت هبا املامرسات
املجتمعية هبذا اخلصوص ،والتي كانت جتيب كل سائل عن املغزى،
إنه هناك .....هناك ،واملالئكة قلوهبم بيضاء ،فكان السائل يسكت
عىل مضض ويزداد توقريه هلذه الروح السامية ،ومل تغب او ّ
تكل ،كل
يوم حاملا يدخل أول شعاع يناغي ويتناغم مع ذلك اجلبني املضاء يف
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الصورة من تنظيف زجاج الصورة ،وتقف أمام وجهه تتأمله لوهلة
طويلة ثم خترج من الغرفة معانقة دموعها املدرارة املتهاطلة عىل خدهيا
عيني اخلافق بتبتل
مقلتي لتنهمر يف
الشائخني ،فأحبس دموعي من
َّ
ّ
مددت أصابع ًا راعفة ،راجفة ،خائفة ،وأمسكت
وتدله بني ضلوعي.
ُ
بكفي وتطلعت يف الصورة بشبوة بنوية دافقة ،فتهيأ يل أن
السجل
ّ
صوت ًا ما ،يأمرين بقوله .
ـ أقلب أوراق السجل ،واقرأ ما دونته أيام اجلوائح.
ترددت للحظة قصرية معل ً
ال نفيس بأن الظالم خميم ،ولكن عرائس

الشفق فتحت أهداهبا فانثال الضياء حويل فبدوت مثل ممثل يف مرسح
سلطت عليه األضواء كي جيّسد حالة حياتية ،فمددت سبابةوإهبام
متفقات عىل تبادل الدور فتمددت السبابة خلف صفحة الصورة
وانداح االهبام عىل سطحها األبيض ،وقلبت الصفحةفامتدت
أمامي صفحة جديدة تك ّلل هامتها وبخط كويف مجيل كلمة واحدة
حسب (حب) ،فكرت ملي ًا بتشفريات الكلمة وأيقنت أنني سأبحر
يف فيوض روح تواقةللوصول إىل يوتوبيا املحبة ،يف رحلة شاقة عرب
جبال الكراهية ،وتالل احلقد ،وغابات القبح ،نحو املنارة التي حتنو
عىل سفينة أعالمها تنافس ندائف الثلوج الناثة من سامء عذراء يف
شفافيتها وعذريتها وصفاءها ،وانكببت ألتهم الصفحات واحدة إثر
األخرى......
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ذات تبحث عن يوتوبيا
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الصفحة رقم :1
واطلعوا
بالتأكيد لو وقع هذا السجل بيد العسس وما أكثرهم،
ّ
عىل اخللجات التي تسكنني أناء الليل وأطراف النهار ،وحيايت موزعة
ما بني إجازة أمدها أسبوع ورديفتها التي تتطابق معها وبينهام تتمدد
ثالثون هنار ًا وإحدى وثالثون ليلة ،مشوبة بالرتقب واحلذر واملراقبة،
وغرفتي مطمورة بني سنن وجتعدات الصخور العلوية للجبل يف
متويه وإخفاء ال تستطيع النواظرياملتطورة أن تكشفها ،لو حدث هذا
وأكتشف العسس بعيوهنم التي تباهى ومتاري العيون اإللكرتونية
لتينك النواظري ،لقاموا بنزع احلياة من روحي بإطالقة مشفوعة بقانون
عسكري وبتهمة جاهزة ،ولكني هيئت هلا مكمن ًا ال خيطر عىل بال بعد
أن أمتم ما تنثال من وجداين من أحاسيس ورؤى وتكهنات ،وأ ّدون
يف صفحاته بعض ًا من أهم ما أعيشه وحيد ًا وأنا أسامر شعفة اجلبل
وأذيال الرباب وعيون الضباء والضباع والضب ..وأنا مطمئن متام ًا
املحصن.
بأن هذا السجل سيبقى يف حرز حريز يف خمبأه
ّ
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الصفحة رقم :2
يف بحثي الدؤوب يف بطون الكتب والدوريات األسبوعية والشهرية
والفصلية التي تعج هبا أرفف غرفة الرصد العالية ،ويف صندوق
العتاد األخرض املزركش باألحرف اإلنكليزية والروسية ويف العلب
الكارتونية املصفوفة حتت الرسير ،استللت بعض اجلمل التي تنحاز
نحو النقاء والسكينة والسالم وتقف عىل الضد من الرياء والرش
واخليانة واحلروب ،فكانت حصيلتي عىل هذه الصفحة األقوال
التالية:
ـ يقول الثائر نيلسون مانديال( :ليس حر ًا من يهُ ان أمامه إنسان وال

يشعر باإلهانة).

ـ ويقول الثائر تيش جيفارا( :إذا ُفرضت عىل اإلنسان ظروف غري
إنسانية ومل يتمرد ،سيفقد إنسانيته شيئ ًا فشيئ ًا).

ـ ويقول األديب واملفكر اللبناين جربان خليل جربان( :ال تقاوم
الرش بالرش ،ألن املقاومة تغّ ذي الرش وتزيده قوة ،وينتقم لنفسه غري
الضعيف .أما األقوياء بالروح ،فإهنم يساحمون ،وملن تقع عليه األذية
ٌ
رشف سا ٍم بصفحه وسامحه).
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ـ ويقول الروائي الرويس الفذ ليو تولستوي( :إن احلرب التي
تش ّنها الدولة تفسد الناس يف عام واحد أكثر مما تفسدهم ماليني جرائم
النهب والقتل التي يرتكبها األفراد ماليني السنني).
ـ ويقول الشاعر الفرنيس فرانسوا فينلون( :كل احلروب هي
حروب أهلية ،ألن مجيع البرش أخوة).

ـ ويقول الكاتب الروماين وخطيبها الشهري شيرشون( :يف احلرب
تصمت القوانني).
ـ ويقول العامل ألربت إينشتاين( :احلرب ...كم هي مهينة وحقرية!
أنا ُأ ّ
مزق ألشالء عىل أن أشارك يف عمل خسيس كهذا ،إنه
فضل أن ُأ ّ
اعتقادي الراسخ واملتني بأن القتل حتت ستار احلرب ليس إ ّ
ال جريمة
قتل متعمدة).
ـ ويقول الشاعر والروائي ابراهيم نرصاهلل( :إن أسوأ فكرة خطرت
لإلنسان أن يكون بط ً
ال يف احلرب ،رغم ان هناك ألف مكان آخر
يمكن أن يكون بط ً
ال حقيقي ًا فيها).
ـ ويقول املسترشق اإلنكليزي وليام هوك( :يوم احلرب هو يوم
احلصاد بالنسبة للشيطان).

ـ ويقول الفيلسوف واملفكر الفرنيس جان بول ساتر ( :يبدأ احلرب
األغنياء ويموت فيها الفقراء).
ـ ويقول الفيلسوف الربيطاين برتراند راسل( :احلرب ال حتدد من
هو صاحب احلق ,وإنام حتدد من تبقى).
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ـ ويقول السناتور األمريكي تشارلز سمنر الذي ساهم بتحرير
العبيد يف احلرب األهلية األمريكية(:أعطوين املال الذي تم انفاقه عىل
احلروب وسوف أكسو كل طفل يف العامل بمالبس من التي يفتخر
هبا امللوك وامللكات ،سأبني مدرسة يف كل ٍ
واد عىل كامل األرض،
ٍ
مكر ٍ
س للسالم.).
وسأتوج كل تلة بمكان
ّ
عبادة ّ
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الصفحة رقم :3
هذه احلزورة ،او اللعبة اللغوية التي كنا نخترب ذكاء بعضنا البعض
ونحن نجتاز مثلام يطفر الغزال نيس ًام مائي ًا شكلته مياه األمطار يف
احلقول املرتعة باحلياة ،مرحلة االبتدائية نحو املتوسطة ،حالنا حال
أغلب املدارس التي كانت تنطق بلغة الضاد ،كظاهرة جديدة ممتعة تثار
ٍ
معان من أجزاء كلمة واحدة ،وكنا نجرتحها
هبا املخيالت يف تشكيل
نحن الصحب وخالن الصبا المُ رشق يف أعطافنا كشمس الشفق التي
تشحن الكون بأمائر الدفء والتهيؤ لتشكل جسدي جديد مغاير،
فمنا ـ بعد أن أرشفنا عىل فضاءات الرجولة ـ ،حسم حياته القابلة
حسب رؤاه ،فصاروا يف وضائف شتى وأعامل شتى ومناصب شتى،
وأيض ًا هناك منا ومن شاكلتنا عىل مد البرص يف الكور والضياع واملدن
من صاروا رجال أعامل مرموقني ،واألقل حظ ًا أسس رشكة (ذ.م.م)
ومعنى هذه التشكيلة ،عرفتها بعد حني أهنا تعني :ذات دخل حمدود،
والبعض اآلخر ،بل الكثري اشتغل يف البقالة او العتالة أو حارس ًا ملدرسة
أو مستوصف ....إلخ ،وهناك ،وهم قلة ،ممن كانوا شطر ًا واحد ًا منها
فقط وتشري إىل تقويض وتدمري نياط احلياة جتاه نقيضها ،تفننوا يف
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اجرتاح احلروب وتغذية أوارها يف بقاع شتى من األرض ،ومترتسوا
خلف أسوارها ومترسوا يف تربير ديمومتها ،،والقلة القليلة ممن تّرشب
بالعلم والفكر استطاعوا وبيرس ح ّلها وتفتيت أحرفها التي تشكلت
ٍ
معان جديدة سامية إنسانية تدعو إىل املحبة
هبذه الصيغة املميتة إىل
والتسامح والتحرر ،بيد أن النفس التي تنحاز إىل السوء والسوءة هي
التي غلبت يف املطاف واملآل والنتيجة ،فالعلامء حاولوا فك واحماء هذا
التواشج الرشير حلروفها الثالث حني آرصوا بني كل كلمتني طاردين
ٍ
معان لو متسك هبا العامل لكنا
الثالثة خارج حسابات املنطق استنبطوا

نعيش يف يوتوبيا دائمة.

فالكلمة التي تتكون من ثالثة أحرف لو مجعت احلرف األول

والثاين لنتج عنها سمة من سامت الصيف ،وما تفتقد إليه املجتمعات
«حر» ،وإذا
الصقيعية ،فكان ح ّلها أيرس مما هو متوقع وكانت (=) كلمة َ
أضفنا إليه عالمة (الضمة) فوق احلاء و عالمة (التشديد) فوق حرف

الراء لنتج عنها كلمة تقدم فيها الشعوب املقهورة الغايل والنفيس من
األرواح واملال من أجلها فكان اجلواب (=) كلمة ( ُح ّر).

ولو مجعنا احلرف الثاين والثالث لتسيد الكون لفظ اجلاللة ،فوضع

(رب).
التالميذ النجباء كلمة َ

ولو مجعت احلرف األول «بالضمة» والثالث لكانت النتيجة أحىل
أرق وشيجة تربط بني القلوب ،فلم جيد التالميذ النبهاء عناء يف كتابة
(حب) ،وإن ُحركت احلاء بالفتحة لنتجت عنها ما يوضع حتت
كلمة ُ
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الرتاب بانتظار املطر لتورق وتسنبل وتثمر ما يقوت البرش واحليوان
(حب).
مع ًا ويديم معادلة احلياة َ

وبعدها .....يشكلون احلروف الثالثة بني قوسني منتشيني بحل
رب) غري مدركني أن النتيجة التي توصوا إليها ستحرق
احلزورة َ
(ح ْ
شواظها كينونة العامل الذين يعيشون يف حشاياه..
تب ًا للحرب.
تب ًا ملن يرضمها ويديمها وحيرص عىل أبديتها..
تب ًا لتجار احلرب واحلروب...
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الصفحة رقم :7
ثمة أشياء تبقى لصيقة الذاكرة لن تزول بل تذهب مع الذاكرة
املتوحدة هبا نحو املآل احلتمي املطلق ،ويف حيايت ثمة الكثري من هذه
األشياء ،بقيت خمزونة يف أهراء الدماغ ،لن تزول إ ّ
ال بزواله ،ولعل
ما أدونه أدناه ،ضمن جتربة حياتية فيصل يف حيايت هي أكثرها تأثري ًا
يف كينونتي وماهيتي ،ولكثرة ما ترافقني يف حليّ وترحايل ،وخوف ًا من
أن تنزاح من ذايت بفعل خارجي مدّ مر يصيب مججمتي جتعلني فاقد ًا
أدوهنا عىل الورق .....وفعلت ذلك.
للذاكرة دفعتني أن ّ
وكانت هكذا.....

ُسخام

«*»

اآلن:

اآلن....

ّ
تتسطح بالكاكي وتلتحف
أجد نفيس حمشور ًا صحبة أجساد
الرتقب وتتأمل اآليت الغامض الذي يسبق سيارة «الزيل» نحو األفق،
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والعيون تكتنز الذكريات وتغلق أهداهبا عىل عوامل رسية يتامزج فيها
شهد املايض بمراره الساعات اآلتية املرتبصة بنا خلف الغسق الغائص
يف أعطاف الليل احلزين القابل ،الذي هيب حزنه للوجوه املصلوبة
التي يقف بعضها متمسك ًا بالسياج احلديدي للزيل ،وجيلس آخرون
عىل أرضيته تترشب أرواحهم صقيع األيام اآلتية ،فيام الذ آخرون
برداء النوم ،والسيارة تشكل مع من سبقها ومن يليها هيكل أفعى أو
حرشة «أم أربع وأربعني» أو دودة ،أو تنني ،يف مآقي األصيل املغادر
وهي تتقاطر يف موكب جنائزي نحو األفق امل ّفخخ باملجهول املشبع
باخلوف والرتقب.

ما عادت قدماي حتمالين فانتبذ زاوية «البودي» ،أضع احلقيبة
اجللدية عىل األرض احلديدية وافرتش برودة األرضية املتعاهدة مع
الربودة اهلاطلة من الفضاء الثاكل بحزنه عىل فقدانه القرص الربتقايل
للشمس اآلفلة ،الذي دوم ًا عندما كنت أراه يف األيام اخلوايل كنت
ٍ
أتطري من فقداين ليوم وإطاللة سجاف ليلٍ
جديد يذكرين بمدى
ترصم يوم من عمري دون ثمر نافع ،فكنت أدخل إىل
جدوى
ّ
البيت وألوذ بالسقف كي احتاشى النظر إليه وهو ينبئني بزوال يوم
آخر من رحلة حياة يوليوسيوسية ،ما خال هذا اليوم فأين أنظر إليه
بجرأة فتاة متدهلة بكيوبيد وهو يوجه سهامه النافذة إىل عمق حشايا
فؤادها فتجيل النظر يف سيامئه بجرأة خادرة تتهيأ لولوج حياة العشق
اللذيذ ،وأنا اآلن مصرّ إىل استبصار كنه القرص املغادر ع ّلني أرى يف
أعطافه مآل ما ينتظرنا من مصري غامض ،وبعد أن أعيتني احليلة يف
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الغور واالستشفاف وأفلت مني اخليط الذي كان يوصلني بالقرص
وهتاوى كام تتهاوى الطائرة الورقية من عنان السامء بعد أن يتقطع
اخليط ،غضضت نظري لتصطدم عينـاي الئـذة بـأل« ..بساطيـل»

العتيقة املتهرئة للجنود املحشورين ،عاملي األثريي الذي حرشت فيه

مسورة بغابة سوداء من
قبل ساعة وأنا أتربع األرضية وحدود جسدي
ّ
األحذية اجللدية تصدمني زرافات ًا ووحدان ًا كلام متايلت السيارة بفعل
ساعدي وبطني ووجهي،
«طسة» فتالمس اجللود املحببة
ّ
عارض أو ّ
أمد يدي نحو جيب «قمصلتي» اجلانبي وأخرج مظروف ًا مدعوك ًا
وأستل من جيبي اآلخر ورقة من دفرت اهلواتف ،أشهر القلم وأنشأ

أكتب.

(( زوجتي الغالية

أكتب إليك هذه الكلامت اليسرية و«الزيل» ينقلنا هناك ....حيث

احلرب الرضوس ....ال نعرف ما ينتظرنا ،أدع لنا بالسالمة واللقاء من

جديد ......قباليت ألمي الغالية))

أطوي الورقة بعناية وأضعها يف أحشاء املظروف وألصقه ،ثم أكتب
عنوان مدينتي الكامل عىل ظهرهُ ،أهنض جسدي ُ
قدمي
وأصالب
ً
فتتصدر هامتي الكثري من اهلامات ،تقتحم أنظاري أسالك الكهرباء

وهي تتصاغر راكضة نحو األفق اآلخر ،األفق األمل ،جنة عدن التي
ُنطرد منها نحو ختوم اجلحيم ،وأعمدة الكهرباء جتاور يف حمبة باذخة
أسطح املدينة الصغرية اهلاجعة وهي تتسمع حلكايات الغروب وبقايا
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األطيار تتموضع يف أفنان األشجار املنترشة بني بيوهتا وأزقتها املبلطة
النظيفة ،ثم أقرأ عىل ناصية الشارع قطعة( :احلدود  30كيلومرت) ،أرفع
ذراعي إىل أقىص مدى وأقذف املظروف ،يتطاير يف الفضاء ثم يستقر
هبدوء عىل اجلانب األيمن من الشارع ويستقر يف يفء شجرة أثل ،
أمهس لنفيس.
ـ ربام....؟!.

*

و َب َ
عد...

و َبعدَ شهرين ،ربام كان حل ًام أن أعود بعد ما عاينت عيناي بام مل
خيطر يف بايل قط مما شاهدت من أحداث فضيعة ،وكيف يتحول هذا
اآلدمي الذي َحباه الرب و ّميزه عن سائر املخلوقات األخرى بنعمة

العقل ،كيف جيرّ هذه اهلبة ووظفها من أجل اجرتاح الرش ،وأقذرها
اجرتاح احلروب ،كيف يتأتى إلنسان أن يقتل آخر ال يعرفه ومل يره من
قبل ،ومل يكلمه قط ،ولكنه اآلن يرتدي ثياب ًا متهره وتوسمه بأنه عدو
دون الغوص يف كنه هذا اآلدمي الذي ربام حيمل يف قلبه من مشاعر

صافية دافقة باإلنسانية جتعل النهارات والليايل ،األصياف والشوايت،
العقود والقرون  ....تنطق برباءته التي تنافس وتّبز براءة األطفال ،أن
يتحزم برصاص جيعله يرتكب فعل القتل ،بأمر من ٍ
أياد خفية ال هم هلا

سوى إدامة هذا الفعل مهام كلف األمر.
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وال زلت أسري كاملمغنط يف شوارع مدينتي التي خربت كل بالطات

أرصفتها ووجهتي بيتي الذي غبت عنه  1440ساعة ،أي ما يعادل

 86400دقيقة ،وباحلصيلة النهائية ما يعادل  5184000ثانية ،كل ثانية

من هذه الثواين التي كانت ُتزهق فيها أرواح العديد من األبرياء ،لو
ّ
وظفها أبن آدم خلدمة البرشية لكان العامل يف حال يناقض متام ًا العامل
الذي صوره ّ
وشيده لنا األرشار والقتلة وجتار احلروب.

أقف عند حمل املثلجات ،خيرج صديقي والدهشة ُت ّسور عينيه،
يعانقني ،ويسأل.
ـ هل كنت هناك؟

ـ نعم.

كريس األثريي
يمسكني من يدي ويدخلني املحل ،أجلس عىل
ّ
ثم يضع قدح ًا حمزز ًا بيضوي ًا من البوظة التي أحبها وجيلس قبالتي

يتأملني.

ـ مد يدك...

وغب صمت.

ـ إهنا الطعم املفضل لديك.

أمتىل هيئتي يف عني املرآة التي كنت يف األيام اخلوايل أضع فيها بعد

خروجي من البيت اللمسات األخرية لشياكتي ،فأرى ،اآلن ،وجهي
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األشعث املذهول املمصوص ،ومالبيس العتيقة املدعوكة بفعل عرق

وغبار املعارك....

أمس بوظتي املفضلة وأنبس
تلقفني الرصيف من جديد دون أن ّ

ببنت شفة ،وعند هناية الشارع وعطفته ملحت أمي تقتعد عتبة الباب،

هنضت حاملا ملحتني وهي ترصخ بصوت به كل ألوان الدنيا من فرح
وجزع وهلفة وأمومة.

ـ ولدي ...ولدي .....ولدي.

جعلت اجلريان خيرجون من بيوهتم ،وقبل أن تتهاوى ساقطة

ركضت إليها وتلقفتهاّ ،قبلت كل خلية من خاليا وجهي وهي ترجتف
ُ
من الفرح ،رجعت إىل أيام الطفولة البعيدة ورصت أتنشق األمومة
التي متنح الطيبة بال حدود ،فأخضلت عيناي بالدمع الساخن النقي،
وولدت من جديد يف جنة عدن وأنا أترشب الطيبة والصفاء ،وأمي
حتتضنني كنبع ال ينضب حنانه عن التدفق ،وهي تلهج.
ـ احلرب كافرة يا ولدي.

ثم متسك وجهي بني كفيها املوشومني،وتلهج.
ـ احلمد هلل عىل سالمتك يا كبدي.
أبعدت يدهيا بلطف وقلت.

ـ مل أذهب للحرب يا أماه.
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أجابني صوت أعرف كل سكناته ،كيف ال وهو صوت الزوجة

واحلبيبة وأم ولدي.

ـ بل كنت يف قلبها.

وأشهرت زوجتي بوجهي املظروف املمهور بسخام صبغ األحذية،

وسخام وجه احلرب الكالح ،كان املظروف عينه الذي ألقيته واستقر
جوار شجرة األثل ،ومن الطابع امللصق أعاله علمت أن أحد سكان
تلك املدينة احلدودية الصغرية قد بعثه من دائرة الربيد.
***

* ُسخام َ :ل ْي ٌل ُسخام ٌ :
ليل أسود  ،ـ َي ْو ٌم ُسخام  :يوم أسود ( .املعجم :اللغة العربية
املعارص)
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الصفحة رقم :14

القرين ،و .....أنا
قرأت الكثري عنه يف املدونات الرسدية ،وأسهبت الكثري من
املقاالت والتنظريات والدراسات يف استكناه كينونته وملاذا يظهر
عند طبقة من الناس دون األخريات ،وحتديد ًا ملن يمتلكون م َلكات
شاسعة من اخليال واالبتكار ،كالك ّتاب والشعراء والفنانني ،ولكن أن
يظهر عندي يف ليايل غرفة الرصد املوحشة وخاصة يف الليايل الطويلة،
فهذا ما مل أكن أتوقعه أن حيدث يل قط ،كنت أهجسه يف البدء كومض
يتخاطف أمامي كطيف بارق حاملا يربق ينطفئ عىل الفور ،ولكن
حضوره متادي وامتد من احلضور اخلاطف إىل إحسايس بتواجده
أمامي وعىل جنبي ،وأحيان ًا أمام الباب الذي رسعان ما ينزاح فاسح ًا
املجال جلسده األميبي كي يطأ العتبة ويقف لصقها من الداخل وأنفاسه
تلفح نحري ،والذي رسعان ما أعلن عن نفسه بالتدريج وامتص
عندي شعور املباغتة واخلوف والتوجس والغرابة ،حتى تبدي ذات
مساء مطري أمامي بابتسامة مواربة نزقة ووجه ضحوك ـ وهذا كنت
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استنتجته وتوقعته حاملا أيقنت بوجوده املتخفي الذي سيقوم باإلعالن
عن نفسه عندما حيني الوقت ـ فلم يند عني أي رد فعل عن انوجاده
أمامي وهو يقتعد املقعد قبالتي متام ًا ،بادرين عىل الفور.
هو :أعرف أنك مل تتفاجأ بحضوري.
أنا :وكيف استنتجت؟

هو :كنت تتوقع ظهوري يف أي وقت.
أنا :وكيف عرفت؟

هو :ذوات املخيلة ال ّ
يكذبون األخيلة اهلاجسة.
أنا:إن أنا إ ّ
ال قارئ مثابر.

هو :ال تتالعب يب فأنا أعرف كل خبايا خميلتك؟

أنا« :حكيم روحاين حرضتك».

هو :لست عبدالوهاب ،بل أنا ـ وأعرف أنك تعرف ـ وأنت يشء
واحد.

أنا :هل قرأت جمموعة قصصية لسليامن فياض عن هذا األمر.
وحتاول أن تلعب معي نفس اللعبة؟

هو :بالضبط ،هو أنا نفسه من جاء إىل شخصية قصة سليامن فياض.
أنا :أنت رديف املبدعني ،وأنا لست منهم.

هو :تعجبني يف تواضعك.
أنا :إهنا احلقيقة.
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هو :أنت كاتب ،وينبغي أن تشهر كتاباتك عىل املأل.
أنا :إنني أشخبط أشياء خاصة يب.

هو :إهنا ليست شخابيط ،بل كتابات تبحث عن هوية.
أنا :ماذا تعني؟

هو :ذاتك اإلبداعية متشظية إىل مشارب عديدة.

أنا :ال تبلبل روحي ،أعرف أنك ستقول أنك قريني الرابض يف
أعامقي وقد جئت لكي تغيرّ بعض قناعايت.
هو :أنت قلت...
أنا :أرجوك أن ّحت َل عني ،فام أنا عليه اآلن يكفيني.
هو :هل حتب بلدك؟

أنا :هل تتحاذق معي؟
هو :بالتأكيد ال؟

أنا :تستطيع أن جتيل اجلواب من املكان الذي أنا فيه.

هو :تواجدك هنا هل هو قناعة شخصية؟

أنا :لو كان يل خياران أحدمها هو هذا املكان القيص الشاهق ،وآخر
حيتم يل أن أعيش بشكل أفضل ،فالسؤال ال حيتاج إىل جواب.
هو :لست راضي ًا عىل وضعك .....صحيح؟
أنا :أأنا جمرب عىل اإلجابة؟

هو :اإلجابة أمامي أقرأها كصفحة يف كتاب.
أنا :تقرأ أفكاري؟
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هو :أتشك يف ذلك؟
أنا :من أنت؟

هو :أنت تسأل هذا السؤال للمرة الثانية ،هل قرأت ،وأنت الذي
تشبه الفأرة التي ال تكل من قضقضة الكتب ،عن يشء اسمه قراءة
األفكار؟؟؟
أنا :أتقصد كتب الباراسايكولوجي...؟
هو :وسواها الكثري.

أنا :أجبني أنت إن كنت حق ًا تسكن ذايت؟

هو :أنا مل أفصح عن هذا؟؟!!

أنا :هو استشفاف ذائقتي..

هو :ومل جتانب احلقيقة؟
أنا :إن كنت حق ًا كام تدّ عي قل يل عنوانه.

هو :إنه هناك حتت صندوق املراقبة ملفوف بكيس نايلوين أسود
اسمه.
أنا :ال تكمل....كيف عرفت؟

هو :اإلجابة لديك..
أنا :حسن ًا أين أبحث عن احلرب ...وملاذا هي كحجر الرحى يديرها

جمنون ويقودها الشيطان؟

هو :تشبيه مجيل ومنطقي وحاذق.
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أنا :هو جمرد سؤال بسعة الكون.

هو :ما رأيك بجولة نخرتق هبا الزمان واملكان؟
أنا :هذا مستحيل.

هو :أقرأت عن مترد الدماغ وكينونته النزقة؟
أنا :األحالم...؟!!

هو :ليس فقط األحالم ...هناك انفالت عقال الدماغ وحترره من
األصفاد.

أنا :هل ينفلت الدماغ من تالفيف اجلمجمة....؟ مل أقرأ عن هذا
الكثري.
هو :لنجرب...

أنا :لست حقل جتارب.

هو :ال جتزع ..لن أقدم عىل فعل خارس ،لو أصابك مكروه أكون
أنا املترضر الوحيد معك.
أنا :فهمت.

هو :هيا.

أنا :أين...؟

هو :لنرى مصائر العظامء الفانني.

..............................................................................
..............................................................................
............................
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هو :ها عدنا ثانية إىل غرفتك.

أنا :أجل.....

هو :هل وجدت أجوبة ألسئلتك؟
أنا :إهنا تتبدى جلية أمامي.

هو :أرأيت مصائر الذين أشعلوا كل تلك اجلوائح التي كادت
تذهب وتزلزل كينونة العامل ،إىل أي مصري انتهت؟ حفرة صغرية
بشاهدة ،وبعضها مل جتد تينك احلفرة ،واألخريات إىل مطاوي
املجهول.

أنا :هل يقرأ جبابرة اليوم ممن يشعلون أوار احلروب ،ما ّ
حل
بأسالفهم.
هو :طبعا ال يقرأون ،آلهنم جيهلون احلرف ّ
وفك مغاليقه..
أنا :كيف...؟ وأغلبهم ّ
منظرون...
هوّ :
منظرون ....هه ....هراء.

أنا :وما هو مآل السنني القابلة؟

هو :دكتاتوريون آخرون ممسوسون بعشق احلروب.
أنا :هذا رهيب.

هو :ثمة حل.

أنا :ما هو...؟

هو :ملاذا تتعكز عىل فصاحتي؟
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أنا :أنا!!!!...

هو :فك الطلسم بنفسك.

أنا :دماغي ال يشتغل...
هو :بل هو متوقد.

أنا :ثمة جدار صلد.

هو :سيتقوض حتت معاول التفكري.

أنا :عسري.

هو :إين ذاهب...

أنا :واحلل ...كلمني عن احلل ...هل نبقى نتناسل دمى احلروب؟
هو :احلل هو يف دماغك أقرب من األهبر إىل القلب.

أنا :أرجوك...
هو :أنا ذاهب

أنا :اين ذهبت...؟!!!

عيني
وصوت الباب وهو يوارب جعلني أعود إىل نفيس ،فركت ّ
وجسدي يسابق خالياه الفزعة نحو الناظور ،وعندما تأملت املدى
املغسول بجلدة الليل الغلس ،رأيت .......احلل.!!!!......
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الصفحة رقم 13

ُ
(األم .....م) املوءودة
بعد توقيع معاهدة السالم بني دولتني برعاية األمم املتحدة،
وقف الزعيامن املتخاصامن يتوسطهام األمني العام لألمم املتحدة
وهو يضحك جذ ً
ال و ُيربز أسنانه النضيدة البيضاء ،وكامريات
مراسيل األنباء والصحفيني واإلعالميني تنعكس يف النقطة البؤرية
البارقة يف عمق عدستي نظارته األنيقة ،وذراعاه حتيطان بمنكبي
الديكني العابسني ،عفو ًا ..الرئيسني املتصاحلني الذين يمثالن أحد
األقطاب املهمة للرصاع العاملي ،ومها ينظران إىل العدسات بابتسامة
بروتوكولية اجتهد ذوو االختصاص من تلقينهام إياها ،وسواعدمها
حييطان بظهر األمني العام وتتحاشى الكفان املستوفزتان من مالمسة
إحدامها األخرى تقزز ًا واحتقار ًا ،ويف حشية كل منهام شعور حازم
بأهنام ،كل عىل حدة ،هو اخللف احلقيقي لألسالف الذين زجوا
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املعمورة يف رمضاء نريان متطاحنة أودت بحياة املاليني من البرش
األبرياء ،وكل منهام يفكر ،حال مغادرته القاعة يف األفانني التي تربر
نقضه هلذا االتفاق اهلش ،والذي مل يتحقق إ ّ
ال عىل متن تينك األوراق
الصقيلة البغيضة البيضاء ،يف رحاب قاعة تنوس فيها أضواء حليبية
ساطعة ال يمكن ان تقاس بمدى ّ
لذهتام ومها يبرصان ذلك السطوع
اهلاطل من غامم الطائرات وهي هتب املدن والضياع ُ
والك َو ْر ذلك
املوت املجاين األبيض بياض تينك الومضات العنقودية التي تشبه
شآبيب مطر ربيعي منعش .وبعد أن وقعاٌّ ،
كل عىل حدة ،تلك امللفات
السميكة ،ما انفكا يفكرانٌّ ،
كل عىل حدة ،لنقض هذا السخف الذي
ُأبرم داخل قاعة تتوسطها مائدة كبرية مستديرة المعة ،ترتاص عىل
حوافها اخلارجية مقاعد وثرية تلتمع حوافها برشيط ذهبي المع،
تنوء بحمل أجساد ذات نظارات المعة ،وبال نظارات بوجوه صبوح
عيوهنا المعة ،وكل ما يف القاعة ملعان يف ملعان ،ووسط ملعان اجلدار
الذي يتصدر القاعة ثمة نحت ذهبي مليزان متوازي الكفتني .يفكر
الديكان ،عفو ًا ...الرئيسان املتخاصامنٌّ ،
كل عىل حدة ،بإمالة الكف
التي يتصور نفسه يقبض عليها بقدمية ويديه وأسنانه نحوه كي
يدي عدوه ،وقلع أسنان ندّ ه ،وبام يريض
قدمي خصمه ،وخلع ّ
يطيرّ
ّ
الوجوه املمهورة بالغموض لتجار احلروب غري املرئيني ....،يف هذا
اجلو االحتفايل الباذخ ،وثمة عىل احلدود العريضة بني بلدهيام ،ملا يزل،
شوه ،وأرواح ُتزهق ،وبني حتتية تمُ حى تلبية لرغبة شوهاء،
وجوه ُت ّ
شوهت بعصاهبا ...نسغ احلياة البهيج للحقول والسهول واجلبال،
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العيون والينابيع والروافد واألهنار ،املدن والقرى والغابات البكر...
إلخ ،يف عصاب وجنون يصيب أفخاخ رؤوسهم ،وأفخاخ أوساطهم
النتنة ،وأفخاخ ال.........؟؟؟؟!!!!.
وسط هذه األهبة ،وجري ًا عىل العادةُ ،تؤخذ هلم صور ،شأن كل

اتفاق سالم يربم بني الدول املتحاربةُ ،تلتقط صور تذكارية حتت
لوحة كبرية لرائعة الفنان بابلو بيكاسو املوسومة (اجلورنيكا) ،وهي
ُتقصف من جديد بوحشية ،ولكن ليس يف ذاكرة الزمن الذي تصرّ مت
عليه عقود عديدة ،بل يف مججمتي الديكني «املتصاحلني» ،عفو ًا....
الرئيسني املتصاحلني ،ومها يعدان العدة ،وهي التي مل تنهض من
تقوض بنياهنا ومل ترتد ثوب التواجد من جديد ،باملزيد من القصف
غب اسرتاحة قصرية ،بل لوأد
بالطائرات والرامجات والصواريخّ ،
ٍ
ٍ
صادق
صاف
ذلك العبقري الذي جسدّ ها بلوعة ووجع انساين
ليعلنها للمأل عرب األزمنة رصخة إدانة وتعرية للحرب بكل قذارهتا
ووساختها وتداعياهتا ،وتتبوأ تلك القرية االسبانية املساملة اهلاجعة،
الطفلة املالك ،بعد أن اسرتاح العامل من محاقتني جائحتني أحالت كل
ٍ
سكون موات ،يرتاقص معلن ًا شهيقه األخري،
ما هو ينتفض باحلياة إىل
ونبضه األخري ،وهوية دمه األخري ،وغورنيكا ...القرية الطفلة
الشهيدة بعد أن تستنبط الال معقول والال منطق تتجسد عىل هيئة
كائن ُيعرض عىل شاشات العامل العمالقة ،دخيلتي الديكني وتستنطق
قراءتيهام يف لقائني دون أن تقدر كل تقنيات التكنلوجيا املتطورة من
منع ما تتحدث هبا الدخيلتان املصابتان بالعصاب واجلنون .
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فتتكلم دخيلة الديك ،عفو ًا ...الرئيس األول قائلة.
ـ هي هدنة مؤقتةُ ،أعيد هبا ترتيب أوراقي ثم أعاود اهلجوم
وأنقض املهزلة التي جرت قبل قليل يف القاعة الدائرية املوبوءة بالرياء
واملداهنة والكذب واملسخرة ،ثم أحيل كل الدول واملدن والكور إىل
مثل هذه...
ويستدير الديك ،عفو ًا ....الرئيس ،ويواجه «اجلورنيكا» ،ويقول.

ـ سأجعل القاعات كلها يف هذه املنظمة املسخرة تعج بلوحات
أخرى شبيهة هبذه اللوحة التي رسمها متسول مأفون تافه....
ثم يرسم ابتسامة بروتوكولية عىل حمياه.

ثم تنتقل الكائن بكامريته نحو الديك ،عفو ًا ....الرئيس الثاين،
فتتكلم دخيلته قائلة.
ـ هي هدنة مؤقتةُ ،أعيد هبا ترتيب أوراقي ثم أعاود اهلجوم وأنقض

املهزلة التي جرت قبل قليل يف القاعة الدائرية املوبوءة بالرياء واملداهنة
والكذب واملسخرة ،ثم أحيل كل الدول واملدن والكور إىل مثل هذه...

ويستدير الديك ،عفو ًا ....الرئيس الثاين ،ويواجه «اجلورنيكا» ،ويقول.

ـ سأجعل القاعات كلها يف هذه املنظمة املسخرة تعج بلوحات
أخرى شبيهة هبذه اللوحة التي رسمها متسول مأفون تافه....
ثم يرسم ابتسامة بروتوكولية عىل حمياه.
***
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الصفحة رقم :14

[ ذلك الرجل] ..
غمى بالتواريخ الرسية
ا ُمل َّ

ينزع عن عينيه وآذانه وحواسه الثامنية
مثلام تفعل الرشنقة

كل الغالالت واللفائف التي هلا أرقام
والتي ال أرقام هلا
تتعرس كائن ًا ساحر القد
وقبل أن ّ
نىض أه ّلة املحبة
وحارب هبا

كل اخلطابات املتلفعة بدروع احلرب

التي تسور القالع واألسوار وأنفاس الناس الالئذين خلفها
والذين ال ناقة هلم يف شواظها وال مجل
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والرسائل املمهورة ب....
الطائرات...
املدافع....

والقذائف.....

املزنرة باحلقد والشنار......
واجلامجم ّ
[ ذلك الرجل] ...

بعد أن نفض عن منكبيه مارس

وعفر هنر ستيكس بأنفاس املحبة
ّ
كي ال يغمس يف جلته أخي ً
ال جديد ًا
ويبقى العامل حتت رمحة عقبه
حلق بناسوته الطهور عالي ًا
عالي ًا
عالي ًا...

هبيئة كائن نوراين جمنح،
ومن كل خفقة جناح

تتناثر آللئ بارقة تزخر بالسكينة والسالم
و....

صارت الدنيا برمتها عثوق متقاطرة ترتنم باملحبة....
***
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إشارة :حتت أية يافطة سيضع النقاد هذا البوح املوجع الصادق :قصيدة
تفعيلة..؟ ،قصيدة نثر...؟ ،نص مفتوح....؟ ،أم ......خاطرة؟؟.
ال هيم!!!....

إهنا ....خلجات روح هائمةتنبض وتبتغي املحبة والسالم.
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الصفحة رقم :40
ال أخفي عىل أحد ،أنا مدمن قراءة ،وخاصة يف القصة القصرية،
ولدي تصور عن مسار القصة العربية ،والعراقية عىل وجه اخلصوص،
ّ
ومت ّتعني القصة العراقية برموزها ،وخاصة عندما لبست لبوسها املتطور
عىل يد قصايص اخلمسينات والستينات ،بام أسبغوا عىل هذا اجلنس
األديب من تقدم وجتدد ،ولكني الحظت ظهور «جنس جديد» أسامه
النقاد «القصة القصرية جد ًا» ،ووقوف أغلب النقاد والقصاصني عىل
الضد منه ،وأمطروه بوابل من النعوت ،واهتموا من جيرتحه بالفاشل
الذي ال يستطيع أن يكتب «القصة القصرية» فيهرب إليها ،ولكون
واملفصل عن أي وافد إبداعي
ذائقتي جلوجة تبغي االطالع الدقيق
ّ
جديد ،إستقصيت وسألت ،وبحثت خالل إجازايت الدورية عن كتب
تتحدث عنه ،ونلت مبتغاي بكتيب من ترمجه األستاذ كاظم سعدالدين
عنوانه (فن كتابة األقصوصة) صادر عن «املوسوعة الصغرية» تسلسل
 16/منشورات وزارة الثقافة والفنون /اجلمهورية العراقية عام
واملنظرين األمريكان مطبوع يف األصل
 ،1978ملجموعة من النقاد
ّ
عام  ،1946حتت عنوان Short Short Story :بإرشاف الكاتبة Sylvia
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 ،E. Kamermanوعندما أهنيت قراءته إنفتحت أمامي األسانيد التي
ابتنى عليه هذا الفن الرسدي.

وعندما أردت البحث عن التجربة العراقية قادتني املصادفة
لالطالع عىل عدد جملة (املوقف األديب) السورية الصادرة عام ،1974
وفيها ملف عن القصة القصرية جد ًا يف العراق ،كتب فيه جمموعة من
النقاد والقصاصني الستينني ،ومن ثم عرفت من خالل مقالة للناقد
العراقي باسم عبداحلميد محودي منشورة يف جملة (األقالم) العدد
الصادر عام  ،1988أن الرائد العريب هلذا اجلنس هو القاص العراقي
الرائد نوئيل رسام الذي سبق جتربة الكاتبة الفرنسية ناتايل ساروت
يف الكتابة بسنتني ،فانفتحت قرحيتي القرائية هلذا اجلنس ،ورغم شحته
وانحساره يف السبعينات إ ّ
ال من جتارب وحماوالت شاحبة ،غري أنه
ازدهر يف العقد الذي أنا فيه ،الثامنينات ،وبرزت فيه أسامء مهمة بدأت
يف السبعينات ونضجت يف منتصف الثامنينات ،واألسامء كثرية ،ولكن
ال أخفي إعجايب بقصص قصرية جد ًا ينرشها قاص عراقي شاب يف
جمالت تصدر يف أوروبا مثل(التضامن) التي تصدر يف لندن ،و(اليوم
السابع) التي تصدر يف باريس ،و(الدستور) التي تصدر يف لندن أيض ًا،
وسواها ...وأتوقع له شأن ًا ما مع هذا اجلنس اإلبداعي اسمه هيثم
هبنام بردى.
ولكوين جلوج ًا أحب أن اخوض يف الكتابة ،ليست للنرش ،بل
اشباع ًا لذائقتي ،كتبت هذه املحاوالت يف جنس القصة القصرية جد ًا،
وهي راقت يل بعد الفراغ من كتابتها.....
***
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قصص قصيرة جد ًا

(الذراع املشهرة)
كان جيلس قبالتي ،بمالبسه الكاكية ،والشمس خلف هامته
تتوارى ،وال ينفك يتحدث عن مدينته اجلميلة وعائلته الصغرية،
كل يشء يف قسامت وجهه مرشقة بابتسامة رائقة ،أخرج من حقيبته
الكبرية خبز ًا شاملي ًا مرصع ًا باجلبن األبيض ،ناولني واحدة ،قضمت
منها بلهفة ورائحتها الزكية تفغم فمي وكل أحاسييس ،رفعت رأيس
لتنحبس اللقمة يف فمي رصاص ًا ثقي ً
ال وأنا أعاين ابتسامته املؤتلقة
بالرباءة ،حتولت إىل تكشرية وقد اغتسل وجهه الربيء بالدم اهلاطل
بغزارة من ثقب يف اجلبني ،وتوسد وجهه الرتاب الندي ،وسط ذهويل
املطبق ،ولكن ذراعة بقيت مشهرة بوجه السامء حتمل اخلبز اجلني
الطازج.
***
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(عذراء بتول)
حني وصلنا إليه نحن شلة اإلسعاف امليداين ،رأيناه مسجي ًا ووجهه
إزاء نبتة خرافية االخرضار ،وعيناه تنظران بمحبة إىل وردة بيضاء
تتوسط كعروس مدللة يف شعفة النبتة ،ورأينا عجز يديه املكبلتني
خلف ظهره ،وقد خترمت صدره رصاصات حفرت آبار ًا ارتوازية
تنبجس من فوهاهتا دماء فائرة تسللت بطريق نيسمي مستقيم إىل جذر
النبتة ،ورأينا الوردة تترشب بخجل عذراء بتول وقد توسط بدهنا
صورة جندي وسيم ترشّ ب وجهه بحمرة العذارى املتلبسات بالنظر
خلسة نحو فارس أحالمها.
***

(أمنية)
عينا الصبي ال تبارحان األقدام الساعية أمام مقلتيه اخلفيضتني
دوم ًا ،يتابع األحذية الساعية إىل غاياهتا ،وعجيزته تنبض بأمل ثا ٍو يبعثه
نتوء مسامر مدبب يف مقعده اخلشبي والذي يتصادى مع نربته املوجعة.
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ـ عمي ...تصبغ...

ومل يكن جتاهل الوجوه التي تضن عليه حتى بكلمة مبترسة ت ّفت
من عضده ومهة فرشاة األحذية وهي ترتاقص بمهارة بني كفيه وهتبط
عىل حافة صندوق األصباغ يف دقة منغمة ،وهو هيتف.
ـ عمي ...إذا مل يعجبك الصبغ ال تعطني أجر ًا.

و ...تنخطف ذاكرته الفتية للحظة وامضة مبرصة السيارة التي
وقفت أمام باب دارهتم الطينية ،وتلك الصيحة املؤسية ألمه وقد حت ّلق
حول جسدها املنتفض والناطق بالفجيعة أربعة أجساد غضة أصغر
منه ،و ...تناثرت دمعة حارقة من عينيه أحرقت واقعه الراهن حني
صارت حياته وحياة أخوته وأمه مرهونة باألحذية الالمعة ،واختذت
دمعته مسار ًا فوق الصندوق وجيرف كاملطهر كل قذارات األصباغ
لترشق شمس جديدة طهورة ليس فيها يشء اسمه احلرب.
***
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الصفحة رقم :49

القصة القصيرة
أثناء إجازايت الدورية ،كنت أقرأ يف الصحف واملجالت قصص ًا
عن احلرب ،وعندما أفرغ منها ،يتبادر إىل ذهني مثل شائع يقول (يثرد
بصف املاعون) وتيقنت أن ال أحد يفلح يف اجرتاح قصة احلرب إ ّ
ال من
تقددت خالياه بشواظ أوارها ،واحلوادث التي أبرصهتا بارصيت خالل
تواجدي يف ساحات السلخ ...عفو ًا (احلرب) كثرية ،ولكن واحدة
رسدها ع ّ
يل سائق الفوج عاش حدثها ،جعلتني أكتبها عىل الفور،
فجاءت هبذه اهليئة التي أبت إ ّ
ال أن تسمي نفسها «قصة قصرية».
***
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قصة قصيرة

(عريس)
وجدته وحيد ًا عىل قارعة الطريق ،كان يبدو من بعيد كنقطة
خمتلفة غري مألوفة ألمكنة باتت مألوفة وهي تتنفس املوات واخلراب
بتفاصيلها املتمثلة بالعربات املحروقة والشفالت واحلفارات املبتورة
بفعل القذائف ،واملواضع املهدمة عىل هامات أجساد كانت فيام مىض
تتنشق وتنبض باحلياة ،وعندما اقرتبت منه وجدته قد وضع برييته فوق
حقيبته عىل صفيحة مبعوجة اجلوانب ،أومأ يل بلهفة سفينة وجدت
فنارها ،دست عىل الكوابح فتوقف الزيل ،صعد عىل دواسة الباب
وأطل بوجهه العرشيني ،خاطبني بلهجة آرسة ودودة.
ـ خذين معك.

ـ أين وجهتك...؟
ـ مغاوير .110

أومأت برأيس وأنا أمعن النظر فيه.
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ـ هي وحديت ....إركب.

إقتعد املقعد الوحيد الذي جياورين ،ابتسم وهلج.

ـ أشكرك أخي.

مل أجبه ،رسح بعيد ًا والبسمة املرشقة ال تفارق غامزتيه ،تأملته من
خلل زجاج السيارة اجلانبي ،كان الفرح يف عينيه ينث كدوش من
رشيش منعش ينث من تساقط حزم شالل هادر ،سمعت هلجته املدنية
بجرسها اخلاص وهو يقول بنربة ال حد لغبطتها.
ـ احلياة مجيلة.

صمت لوهلة كي أع ّلق ،وعندما الحظ حيادية قسامت وجهي،
صار يدّ ولب احللقة الذهبية التي تسور بنرص كفه اليرسى كي يلفت
انتباهي ،ثم مهس بأمنية عصية.
ـ لو كانت هناك سالم.
ثم غب صمت.

ـ حينئذ يكون العرس مكتم ً
ال.

سألته.

ـ هل تزوجت؟

أجابني بصوت جرسه خرايف يف رنته ،سيام وأنه فتح مغاليق
روحي ،فأجاب بجذل جمنون.
ـ أجل ،تزوجت قبل االلتحاق من االجازة الدورية.
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وبعد حلظة.

ـ أنا عري!!!..........

وانقطع صوته باتر ًا ال (س).
التفت إليه مستفه ًام ،وجدت جسده قد مال صويب وكتفه عانق
كتفي ،والدم يشخب مدرار ًا من ثقب أحدثته رصاصة قناص ما بني
العينني ،فاض الدم غاس ً
ال «قمصلتي» التي متاهت مع «قمصلته»
يف عناق أبدي ،وبادلته عني االبتسامة التي صارت عنوان ًا للوجود،
أوقفت السيارة ،مددت ذراعي واحتضنته واضع ًا شفتيه املخضلتني

بالدم الفائر عىل صلمة أذين ،وثقبت الغروب الساجي بصوت صائل..
ـ أكمل حديثك أهيا العريس.
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الصفحة رقم :70
يف رواية (ذئب البوادي) للفذ هرمان هسه ،تتشظى الشخصية
الرئيسية إىل «هرمينات» كثرية ختتلف يف بعض سامهتا ،ولكنها يف
اخلتام تتشكل عىل هيئةروافد تصب يف كينونة اجلسد األصيل األصيل،
وهكذا أجد روحي تتشكل كل يوم وتتفرع عىل شكل غصن يتخذ
مساره املختلف عن رديفه ويشق طريق ًا يف الفضاء عىل خالف خله،
ولكن يف النهاية تكون اخلامتة متمثلة يف تشكيل بنية شجرة وارفة
الظالل ،وهذا اليوم تفرعت من سمت روحي حماولة لكتابة مرسحية
قصرية تطاوعت يف ذاكريت كقطعة عجني خممرة تقد ّدت يف فرن روحي
عىل شكل أصابت صميم روحي بسامت الرضا ،واألمل أن حتوز عني
الرضا يف ذائقة من يقرأها ،ولكنها عصت ع ّ
يل يف يشء واحد حسب،
ذلك هو العنوان ،فرتكت الفراغ بني قوسني كافي ًا كي ُتدخلوا يف
أحشاءمها العنوان الذي ختتاره ذائقاتكم.
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مسرحية قصيرة بعنوان ()---------
الزمان :موغل يف القدم.
املكان :أي مكان.

[ المشهد األول ]
قاعة فسيحة مكتظة بمقاعد متقابلة
جيلس عليها شيوخ،حلاههم ناصعة
البياض ،وعىل العرش الذي يتصدر
القاعة جيلس امللك

امللك( :وهو يمسك الصوجلان املذهب ،خياطب قائد اجليش الذي
يقف وسط القاعة) حدثنا عن وضع امليدان يا قائد اجليش؟
قائد اجليش( :بقنوط) الوضع ليس يف صاحلنا يا موالي.

امللك( :يكفهر وجهه) إلينا بالتفاصيل.
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قائد اجليش :العدو املرتبص خلف أسوار املدينة ال يزال يمطرنا
بنريان املنجنيقات ،واألحياء والبيوت تتهدم وحترتق من جراء ذلك،
لو استطعنا تعطيل هذه اآلفة ستكون وطأة احلرب أخف عىل الناس.
امللك :ومعنويات اجلند...؟

قائد اجليش :رابضون كالليوث فوق األسوار.

امللك :وهل تستطيع كتيبة من جيشنا أن تفاجئ العدو وترده عن
األسوار...؟
حمصنة ،وكتيبتنا
قائد اجليش( :بنربة حمبطة) حتصيناهتم ومتاريسهم ّ
ستكون صيد ًا سه ً
ال لنباهلم ورماحهم.
امللك( :كمن يستجري بالرمضاء من النار) بم تشري.....؟

قائد اجليش( :بعد أن يمطر الوجوه بنظرة رسيعة) بام يأمر به موالي.

امللك( :يؤرش بصوجلانه) حسنا أهيا القائد ..اختذ جملسك...؟ (نحو
أحد الشيوخ) ما هو موقف الغ ّلة واألرزاق..؟
الشيخ( :ينهض نحو منتصف القاعة ،بنحني ثم ينهض مواجه ًا

امللك) وضعنا ال يرس العدو ،فكيف بالصديق.
امللك( :لنفسه) املجاعة قادمة.

الشيخ( :بحزن) الشعب يصارع اجلوع.

امللك( :هبمس غاضب) ملاذا حيصل للمملكة كل هذا....؟

الشيخ( :يسمع مهسه املوجع) موالي ،جاللتكم رجل حكيم ،جتنح
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ّ
وتسخر كل طاقات اململكة من أجل أن تسود السكينة
دوم ًا للسلم،
البسيطة ،ليس يف اململكة فحسب ،بل يف العامل برمته من جهاته األربع،
ولكن الع ّلة هي يف اآلخر الذي يفهم هذه السجية النبيلة بأهنا من
عالمات ضعف اململكة ،فكثر الطامعون يف مملكتنا الزاهرة بوجود
رجل مثلك تنظر إىل األمور بمنظار نظيف يعاكس متام ًا ما ينظرون
به من خالله.
امللك ( :لدخيلته) فتقت اجلرح وسكبت الصديد إهيا البارص( .
نحو اجلمع) بم تشريون...؟
أحد الشيوخ( :بصوت جهري) ما يراه موالنا.
امللك( :يتجاهله) من يمتلك رأي ًا للخروج مما نحن فيه من موقف

عصيب؟

مسن( :ينهض بصعوبة بالغة ويتوسط القاعة ،وبعد أن يلتقط
شيخ ّ
أنفاسه املتهدجة) األمر حيتاج إىل فطنة وحيلة (وبعد وقفة قصرية كي
تنتظم أنفاسه) ثمة حكاية سمعتها من جدي وأنا صبي ،أحداثها متاثل
بالضبط ما نحن فيه من ضيق ،وبفطنة أحد احلكامء ومباركة امللك،
وتواجد شاب يمتلك من املؤهالت والسامت ما جتعله جيتاز املحال
نجحت خطته وأبعدت اخلراب والفناء عن عاصمتهم املحارصة.
قصها علينا( ...لنفسه) ففي روح احلكايات القديمة
امللك( :بلهفة) ّ
نجد املفتاح الذي يفيض إىل ما ال يصدقه عقل.
املسن:حيكى أن مدينة مساملة حيكمها ملك عادل حورصت
الشيخ ّ
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من قبل ملك طامع ،وكادت تستسلم من جراء نفاذ املؤن والغ ّلة
واملاء والسالحوالفرسان ،لوال حكمة أحد شيوخها الدهاة وشجاعة
أحد أبناءها الشباب املتوشح باجلرأة والرسعة والقدرة عىل التخفي
والتمويه و.......
(قطع)
***
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[المشهد الثاني]

الزمان :شفق ليلة معتمة ماطرة.
خيمة كبرية مزخرفة ،داخل معسكر كبري
حمصن حييط بمدينة أسوارها عالية.
ّ

امللك( :صارخ ًا بغضب وهلع) أين رئيس احلرس...؟!!.

حارس( :بخوف وهو يرجتف) إنه قادم يا موالي.
امللك( :صوته يلعلع) إ ّيل به عىل الفور.
رئيس احلرس( :يدخل اخليمة خائف ًا) أمر موالي.

امللك( :ورصيف أسنانه يعم فضاء اخليمة)أهيا الغبي ،حسايب معك
الحق ًا جد عسري.
رئيس احلرس( :مرتعص ًا)أمر موالي.

مسورة باجلند؟.
امللك( :هبسترييا أشد) كيف حدث هذا ....واخليمة ّ

رئيس احلرس( :وقد استعد بعض نفسه)ماذا حدث يا موالي...؟!.

امللك( :بنربة أخف ولكن حاسمة)كم هم حرس خيمتي؟
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رئيس احلرس :فصيل كامل قوامه مائة فارس.

امللك( :وقد عاد إليه غضبه)أعرف أهيا املأفون أن قوام محايتي
فصيل كامل من الرجال الذين ال يمكن أن تتسلل نسمة هواء دون
إذهنم ،وحتى ضوء شمعة ال يمكن أن تتسلل إىل خيمتي دون علمهم.
رئيس احلرس:نعم يا موالي ،هذا هو الواقع.

امللك :أصمت أهيا العار (يصمت رئيس احلرس وأصابعه تتلمس
نحره) ال تقاطعني عندما أتكلم.
رئيس احلرس( :وقد غاض صوته) أمر موالي امللك.

امللك :حيرس خيمتي عىل الدوام ما يقارب العرشين حارس ًا (يرفع
ُرق ًا ملفوف ًا موضوع ًا عىل خوان قرب الرسير عند موضع الوسادة) إقرأ
ما جاء فيه.
رئيس احلرس( :يتناول الرق بأنامل مرجتفة) أمر موالي امللك.

امللك( :بأمر ناجز) بصوت جهري.

رئيس احلرس( :وقد امتقع لونه) من ملك املدينة املحارصة ....إىل
امللك الذي حيارصها.
السالم لك.

أنا بطبعي أستمد سجاياي من أناس اململكة التي ّ
رشفتني بخدمتها،
وشعب اململكة جينح عىل الدوام نحو السالم وارساء دعائم السالم،
ومن أبسط مفاهيم السالم هو احرتام الشعوب والدول بعضها
لبعض ،والنأي عن البغضاء والطمع والغزو والتدمري ،ومن هذه
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املفاهيم السامية أرسلت إليك خطايب بواسطة أحد الشباب اليافعني
املندفعني ،الذين يتقمصون سمة الشبح الذي ال يبرصه أعتى اجلنود
املتمرسني اليقظني ،ولو شئنا األذية لكنت أمرت الشاب بأن جيهز
عليك ويسلب روحك وأنت يف فراشك وداخل حصنك العسكري
املنيع وبني خيم أعوانك القادة املح ّنكني البواسل ،ولكننا مل نؤمن إ ّ
ال
بالسالم واليش عداه ،وأن يعم السالم البسيطة ،وأن تتعاهد كل األمم
واملاملك املتحاددة والبعيدة عىل بسط أنسام السالم كي تنعم الناس
بالسعادة والعيش اآلمن الرغيد .وهذه هي رسالتي إليك ،يدي متتد
نحو يدك كي تتصافحا عىل أسس السالم واملحبة .والسالم لك
ولشعبك.
امللك :كيف وصل رسوله اىل اخليمة أهيا احلاذق؟
رئيس احلرس :موالي....

امللك( :هبدوء) ال تكمل .....كل املربرات لن تقف أمام احلقيقة التي
تقول أن ثمة شاب من املدينة املحارصة اخرتق كل االستحكامات،
ليس يف حدود اخليمة امللكية فحسب ،بل يف حدود املعسكر برمته،
وكل التأويالت لن توقف اليد التي كان بإمكاهنا أن حتمل املدية بدل
الرق وأن ّحتز رقبتي هبدوء وصمت ،ولكنها آثرت أن تبرصين هبذا
الرق الذي يتصقر يف يدك( .....بعد صمت) أريد القادة مجيعهم يف
رسداق العمليات العسكرية بعد ساعة من اآلن.
(قطع)
***
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[المشهد الثالث]

املكان :أسوار املدينة املحارصة.

الزمان :ضحى يوم جديد.

يقف عىل متن أحد أسوارها احلصينة امللك
يرافقه قائد اجليش ،وبعض الشيوخ،
يف مقدمتهم الشيخ املسن.

قائد اجليش( :وقد أجلمه العجب) إن ما أراه عجيب يا موالي!!!.

امللك( :بصوت واثق) فيم العجب....؟

يقوض خيامه
قائد اجليش :ملك غا ٍز عىل أعتاب اقتحام املدينة ّ
ّ
وينكص أعالمه...؟؟!!.
امللك :وكيف تقرأ احلالة..؟

قائد اجليش( :بحرية) األمر ملتبس ع ّ
يل ،فام يفعله هذا امللك يفعله
عادة الغزاة املهزومون.
72

امللك :وهل هم كذلك؟

قائد اجليش( :احلرية تتعاظم)األمر حميرّ .!!!...

الشيخ املسن( :هبدوء احلكامء) حق ًا إنه أمر حميرّ  .....ملك عىل
يقوض اخليم ويدير املجانيق نحو
وشك االنتصار يكاد يقتحم املدينةّ ،
االجتاه املعاكس لألسوار وينفخ يف الصور ،كل هذا يدل عىل إعالن
اهلزيمة.

شاب ثالثيني( :هيمس يف إذن الشيخ املسن واالبتسامة ال تبارح
حمياه) مل يكن األمر سه ً
ال ،فقد اقتىض األمر مني أن أ ّجتسد هبيكل
األشباح الذين ال مالمح هلم وأنا أزوغ بخفة بني اخليم والفرسان
وحرس اخليمة امللكية الكثار.

الشيخ املسن( :يبادل امللك االبتسام) سنجعل فناين املدينة ينحتون
متثا ً
ال للشبح الذي أنقذ املدينة ،وننصبه يف ساحة االحتفاالت.

الشاب الثالثيني( :يحُ ني هامته توقري ًا للملك ،ويمنح الشيخ املسن

ابتسامة حمبة) أنا جندي يف خدمة اململكة.

امللك( :يبتسـم بوجـه الشـاب ويلتفت خماطـب ًا قـائد اجليش) مـاذا
نفعل....؟
قائد اجليش( :بحامس ميداين) أنا ال زلت أجهل سبب فعلتهم هذه،
أرى أن نباغتهم يف معركة فاصلة.
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امللك( :هيتف) ال يا رجل ....كيف تفكر هكذا...؟! ،يوم أمس
كنا حتت رمحة جمانيقهم ،وكانوا هم اجلالدين ،فكيف متنطق قلب
املعادلة ونتحول من ضحية إىل جالد.
قائد اجليش( :يرتاجع) أنا جد آسف يا موالي....

امللك( :بنربة ودودة) ال تتأسف يا قائد اجليشٌّ ،
فكل يفكر حسب
رؤاه.
قائد اجليش( :مذهو ًال) أنظر يا موالي....
امللك( :يفعل) إنه امللك يف ثلة من الفرسان يتقدم نحو األسوار

(يأمر قائد اجليش) إعط أمر ًا للجند أن يغمدوا سيوفهم ،ويركنوا
نشاشيبهم يف جراباهتا ،وأن يقفوا موقف االستعداد واالحرتام.

قائد اجليش( :يعطي أمره للقادة ،ثم هيمس مبهوت ًا) إنه يرفع الراية
البيضاء!!!؟؟؟.
امللك :آتوين بسارية مكللة براية بيضاء.

الشاب الثالثيني( :بفرح) إنه ي ّلوح براية السالم.

امللك( :بفرح ال حدود له ويرفع السارية وترفرف الراية البيضاء)
السالم............
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الفناء
ال أتذكر أين قرأت هذه اجلملة التي عصفت بكل قناعايت السابقة

والتي كانت تشبه إىل حد كبري دموع النهرين اخلالدين يف بالدي :بالد

ما بني هذين النهرين ،الدموع املرشقة للوالدة ،والدموع احلمراء
القانية اآلذنة بالرحيل الوشيك ،ربام قرأت هذه احلكمة البليغة

يف إحدى روايات الكاتب اإلنكليزي كولن ولسن الذي كانت

مؤلفاته حتتل الصدارة يف مكتبات العاصمة واملدن األخرى إبان
السبعينات ،والذي ترسخ اسمه عميق ًا يف أرواحنا ،وأركن مؤلفات
من سبقوه من الوجوديني كألبري كامو وجان بول سارتر وسيمون دي
بوفوار وسواهم إىل الزوايا القصية يف أرفف املكتبات ،الكبرية منها
والصغرية ،وأزاح كام تغسل املوجة بقايا الصحف واألكياس وتبتلعها
وهي تعود إىل منبتها يف البحر ّ
جل القناعات التي ترسخت ونحن

نرضع من ثدي املدارس التي انبثقت كرد فعل ملا حصل للمجتمع
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من تقوض بفعل الدمار الروحي واملادي حلرب طحنت الكون
لست سنني ليخرج اإلنسان دائخ ًا يبحث عن كنه الكينونة وجدوى
الوجود ،فرصنا ونحن يف ربيع العقد الثاين من أعامرنا نتمىل بدهشة

كتب ولسن وصورته بنظاراته الطبية التي تنقل إلينا رسالة فحواها ان

العامل النظيف ال يمكن أن نراه بعيننا املريضة املجردة ما مل نتكئ عىل
مرة ،أو عن
وسيلة معاضدة ،وابتسامته املرشقة التي تشف عن سخرية ّ
الرائي ملنار يتبدى بغتة يف أفق التيه ،ربام قرأت اجلملة التي زلزلتني

يف روايته (القفص الزجاجي) أو (ضياع يف سوهو) ،ما عدت أذكر،
كانت تتشكل من مخس كلامت هيمسها العبد الذي يقف خلف عرش
اإلسكندر املقدوين الذي أمسك العامل بجهاته األربع يف باطن كف

عقله املهووس باملجد األثيل والرفعة النفيسة والسمو الرفيع ،املجبولة
املقوضة واألسوار املتصدعة واحلقول والغابات
بصلصال املدن
ّ

املحروقة واألجساد املجندلة عىل مد البرص،وعىل مد البرص نفسه ،ثمة
العديد من احلوالق اجلوارح ومن الضواري األرضية تقتات عىل بقايا
أشالئها ،التي ال ذنب هلا سوى أهنا متواجدة يف رقعة مرتامية تتقاسمها

مربعات سود وبيض ،تتالعب هبا أنامل األباطرة املأفونني املصابني
بالعصاب والرهاب وعبادة األنا الدونية ،من أجل سمو يزلزله العبد
وهو هيمس للقيرص الظافر...

(أهيا العظيم ،تذكر أنك ٍ
فان)
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فكانت أوداج القيرص تعود إىل سابق أواهنا ،جمرد جلد يابس

متهرئ لرجل ينازع سياط الدقائق والساعات واأليام واألشهر ،وهي
تقوده حمم ً
ال بعربته املذهبة امللوكية نحو املآل املتمثل بمستطيل من
الوردواملسور بأشجار الغار والورد
الرتاب الناعم اهلش املرشوش بامء
ّ

اجلهنمي.
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درس من كتاب املطالعة
للصف األول متوسط

عن القائد الذي خرس املعركة ،كنا نستمع بشغف ال مثيل له لقراءة
ـمث ّلة من ِقبل مدرس اللغة العربية بقامته الربعة والذي
ممرسحة ُم َ
كان بني كل قراءة وحركة من جسده متثل احلالة يرفع بنطاله املرتاخي
بحركة متصالبة كي يوصله إىل أقىص ما يمكن أن يغطي ظهره وكرشه،
وهذه احلركة الكوميدية غري املقصودة كانت تسبب لنا ضحك ًا خافت ًا
رسعان ما يتحول إىل قهقهة ملن ال يمسك زمام نفسه واملحرك الرئييس
للتهديد بعصاه التي مل يستعملها قط يف رضب أي طالب ،ومن ثم
يذهب إىل قراءة سطر جديد وتنغيم جسده ملعطيات احلدث اجلديد،
فهو حني يتابع القائد املهزوم وهو يسابق الريح بعيد ًا عن رماح وصليل
السيوف،صفري الرياح ،كانت الرغبة حتده يف النكوص والقتال حتى
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املوت ،ولكنه حني يعاين امليدان امليلء بجثث جنوده ،كان يشعر أن
إشارته التي أعطاها للجند املتبقني باالنسحاب كانت منطقية ،ألهنم
لو بقوا يكون الفناء من انتظارهم ،ألن طريف املعادلة عىل النقيض من
بعضهام البعض.....
واملدرس حني كان يقرأ كل هذا تتلبس نربته نغمة حزن وحرية
واحباط من سرُ ق راتبه ،وأن يف البيت ثمة لسان واخ ٍز ،كا ٍو ،سليط،
ينتظره كي يصب يف حناياه شواظ التعنيف والتوبيخ ،فكنا نلمح مالمح
داج ملبد بسحب
وجهه يكسوها الشنار ،والشجن يف عينيه ليل كانوين ٍ
شديدة الدكنة ،والنربة يف صوته تنوح كأم ثكىل تذكرت بكرها الشاب
الصبوح الذي غيبته األمكنة والسنون يف املجاهل اجللدة الطامسة يف
ثنايا وأخاديد املجهول ،فكان صوته وهو يقرأ( :جلس امللك املهزوم
يتذكر امليدان الذي تبعثر فيه جيشه بني قتيل وجريح ،وفكر،).......
ويتوقف كل يشء يف املدرس :العينان ،الفم ،الشهيق ،الزفري ،احلركة،
العصا ،ويقول فجأة بشهقة عميقة متاثل من انقطع شهيقه حد املوت
ثم شخر زفري احلياة.
ـ من يعرف كيف ترصف امللك املهزوم؟

قام أحد الطالب وقال.

ـ رأى نملة حتاول ادخال حبة شعري يف قن النمل ،وكلام كانت
تفعل ذلك مرار ًا وتكرار ًا ما نفعتها احليلة ،فنادت أخريات وتناوبن
مجيعا إىل أن أفلحوا؟
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سأل املدرس.

ـ ثم ماذا...؟

ـ مجع امللك جيشه مرة ثانية ،وهجم عىل العدو فهزمه.

ـ هذا ما تقوله القصة يف الكتاب .أليس كذلك؟
هتفنا كلنا.

ـ نعم أستاذ.

ارتسمت ضحكة صبوح عىل وجهه وقال.

وفرها ال جتلب إ ّ
ال املزيد من القتىل؟
كرها ّ
ـ أال ترون أن احلرب يف ّ

ـ صحيح أستاذ.

ـ ما رأيكم لو قرأنا القصة قراءة معاكسة.من يستطيع أن يضع
خامتة جديدة للقصة؟.
انربى أحد النجباء وقال.

حصن مدينته بأسوار منيعة.
ـ وعندما عاد ّ

ـ أسوار حمصنة منيعة ،وحرب طاحنة جديدة ،.....هه؟؟!!.
زممنا شفاهنا ِ
واحلرية تلف أدمغتنا البكر ،فقال بلهجة هادئة عميقة

النربة.

حيصن مدينته ،ولكن باملعرفة واجلنوح إىل السلم.
ـ نعم ّ
والبالهة تلفنا كعصف من الغبار.

ـ مل نفهم؟!.
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نظر إلينا بقنوط وقال.

ـ ملاذا ال يربم معاهدات سالم مع املاملك املجاورة ،ويتبادل معها
بعثات تدريس املعرفة وصنع أدوات وابتكارات علمية لرفاهية
الشعوب ،واتفاق بتقليص الصناعة احلربية متهيد ًا إلزالتها ،فقط
االحتفاظ ما حيافظ عىل أمن البالد ،وتشجيع كل مسعى وبرنامج
جيعل البرشية سعداء.
وبعد فرتة صمت.

ـ وبذلك حقق املرجتى.
ثم شملنا مجيع ًا بنظرة حمبة ومهس.
ـ وحذا حذو تلك النملة.

***
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ختطيطات
األفكار تتوالد يف الذائقات بصور عديدة ،وخصوص ًا يف اإلبداع
جتسد ماهياهتا ،فهي تكون مرة عىل
األديب والفني ،وتتخذ لبوسها التي ّ
هيئة قصيدة ،وثانية قصة ،وثالثة رواية ،ورابعة مرسحية ،وأخرى عىل
هيئة ختطيط أو لوحة ....،الخ ،وهذا األمر يتشكل عادة يف طويتي
الرابضة حتت القحف ،فتكون أحيان ًا عىل شكل:قصيدة ،أو قصة
قصرية ،أو قصة قصرية جد ًا ،أو رواية ،أو مرسحية ،ولكنها أحيان ًا تتمرد
تينك األفكار عىل تلك األجناس ،وتبقى تتجول يف حشايا الذاكرة
عىل شكل هتويامت تكون اخلطوط املتزامحة ،املتشابكة ،املتقاطعة،
هي األجنة الرئيسية لقوامها احلائرة الباحثة عن هويتها ،فتنبلج ،وكام
الفجر البهي ،عىل شكل خطوط متشاكلة ،متعانقة،متآرصة ،متامهية،
لتعلن ميالد الصبح املرشق املنري ،لتتجسد عىل القرطاس عىل هيئة
رؤى ترتجم ما تطلق به الذائقة ،وأبت أفكاري– اآلن  ،-إ ّ
ال أن تكون
عىل شكل هذه التخطيطات.
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و .....سمعت مهس ًا ذا نربة طفولية حادة آمرة أرسة يف عمقها.

ـ إغمض عينيك وال تفتحهام أبد ًا.

وإزاء هذا األمر احلاسم فعلت ما أمرين به ،أمرين بنربة رقيقة.
ـ إسحب شهيق ًا عميق ًا.
امتثلت ألمره ،جاءين الصوت احلامل.

ـ إطلقه.

فعلت ،سمعت صوته الودود.
ـ من اآلن فصاعد ًا إفعل هذا.

وبعد فرتة قصرية خلتها األبدية ،شعرت هبا أن ثمة أشياء تدخل
بصرييت ،أشياء تشبه صور ًا أو رؤى أو أحالم ًا تتقاطر يف سجل أو
صحف ما يف رأيس ،وتنتظم عىل هيئة ما ،وبغته ...أبرصت وجه
الصبي وهو يقتعد مكان ًا أشبه بالرباب األبيض يف سامء زرقاء صافية
ويف يده يشء ما ،كإضبارة أو دفرت صغري ييضء كام الشمس يف رأد
الضحى ،كان جيلس عىل العشب وحوله قطيع من احلمالن البيض،
وبني راحتيه أصغرهم ،وترنّق حول هامته أطواق من احلامئم وهي
هتدل ترتيلة خاشعة ،ومن عينيه تنهمر قطرات ندى أرى يف صفائها
صورة وجهي امليضء ،تصادى صوته الرقيق.
ـ اآلن سرتى أخري ًا ما تبحث عنه.

وقبل أن أنرب ببنت شفة ،قال بصوت طبقاته ناعسة حمبة آرسة.
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ـ أبرص اآلن...

و ........أبرصت صاحب الصورة يف مقدمة السجل أمامي
تتحرك عيناه ويتخذ وضع احلكوايت ،يبسط أمامي احلوادث التي
عاشها متسلسلة كرشيط سينمي  .......يقول:
[للمرة الثالثة أراه من حجريت يف أعىل اجلبل ،خالل فرتة واجبي
الذي يبتدئ منذ التحاقي من اإلجازة الدورية وتوقليّ الشعفة بصعوبة
مكاتف ًا حقيبة تعلن عن رائحة اخلبز املحمص املحشو باجلبن األبيض
والكليجة وقطع السكاكر وحالوة «من السام» ،والعروق املقلية،
وأتسلم مهمتي كراصد يرتقب حركات ...العدو ...بمفهوم احلرب،
يتصقر عىل قمة اجلبل املواجه،
و ...الصنو ...بمفهوم اإلنسانية ،الذي ّ
تتقبعه تالل متعددة تغطي
ويتقاسمنا السفحان والوادي العميق الذي ّ
سهول مثقلة بالشجريات ...كأرض حرام ،الذي جتعل من مهمة
كوة املراقبة املحفورة
املراقبة دقيقة تتطلب احلذر واالنتباه ،وتكون ّ
يف جدار احلجرة حرزي احلريز ،ووسيلتي الوحيدة بحسب العني
البارصة لإلتصال بالفضاء الذي أسميته جماز ًا ،إن قمة اجلبل الذي
يتحصن
أتـحصن به هو الوالدة ،وقمة اجلبل الذي يقابلني والذي
ّ
ّ
به اآلخر هو املنتهى ،والتالل والسهول واألحراش واألشجار
والشجريات والينابيع التي تنفرش بزهو ونسغ احلياة متور يف عروقها
هي ما بني املبتدأ واملنتهى ،فإنه لعمري عامل افرتايض متأرجح ينحاز
نحو املبتدأ النسبي لكلينا ،أنا واآلخر الذي يرتبص يب وبمن متور احلياة
يف عروقهم يف املواضع املتسرتة بباطن األرض والذين مصريهم مع ّلق
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بخيط متحلق عىل جيد انتباهي ويقظتي ورصدي الدقيق ،ووسيلة
هذه الديمومة احلياتية املرجتاة هي جهاز اإلرسال الصغري الذي جيلس
عىل صندوق الذخائر الفارغ الذي حني أخربهم من خالل احلاكي
باملفردة.
ـ ال تبدل.

أشعر أن الراحة واألمان تسترشي يف اإلبدان املرتقبة خلف جبيل
املنيع مثل نثيث مطر ناعس بعد انقطاع واحمالل السامء واألرض.

و ...للمرة الثالثة أراه من حجريت وأتيقن أنه من الطرف اآلخر،
وأنه جريح حياول أن يزحف صويب بعد أن فقد حاسة رصد االجتاهات،
فعوض ًا من أن يفعل هذا ووجهته الطرف اآلخر ،حياول بكل ما يمتلك
من قوى باقية أن يأيت إ ّيل ،ومن خالل منظاري وقناصتي كنت أستطيع
أن أجندله برصاصة واحدة وأهني حياته ،ولكني كنت مؤمن ًا متام ًا
بقول أيب الذي يقرتب من أقوال احلكامء( :ال تبادر إىل القتل ،إ ّال بعد
أن تفقد كل السبل املتاحة للدفاع عن نفسك ،وأنه هو اخليار األخري،
وحاول قبل ذلك أن ّ
تعطل فيه قدرته عىل قتلك).
فتسلقت من خلل عني الناظور أمتىل تفاصيله ...كان وجهه ّ
خمضب ًا
ٍ
وإعياء شديدين وقد امتدت ذراعه نحو فخذه
بالدم ،ويزحف بضنك
األيمن املمزق بنطاله ،وقد شده بقوة بقميصه تفادي ًا لفقدان املزيد من
الدم ،وبدا بياض عظمة فخذه املتهتك جلي ًا ،تسلقت عابر ًا صدره نحو
وجهه ثانية ،كانت تفاحة آدم ترتفع وهتبط بسعار ،وشفتاه مفتوحتني
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تستجديان املاء ،وشواظ الظمأ يقدّ د روحه ،وكفه اليمنى تظ ّلل جبينه
متقية صهد الشمس املجنونة ،ثم ترختي ملبية نداء الوهن واإلنطفاء،
ّ
فينكفئ مستلقي ًا عىل ظهره ناظر ًا السامء امللبدة بأسياخ السعار بنظرة
أحول عني
عتب عاجز ثم يرتكن جسده نحو الصمت والسكينةّ ،
الناظـور نحو قمـة اجلبـل املقابل ،ثم أنحدر متقصي ًا الشجريات
والنتوءات الصخرية بحث ًا عن متسللني ،أو ربام مفرزة طبية إلنقاذه،
وقلت لنفيس لو حدث هذا فأين لن أعطي أية إحداثيات للخلفيات،كي
يستمكنوهم ويقصفوهم ،أبحث كاملستجري بالرمضاء من النار ،وربام
حيدث ألول مرة مذ وضع جتار احلروب النُظم واآلليات والتفاصيل
التي تشري مجيعها لالحرتافية يف إفناء البرش املساكني بعضهم لبعض
من أجل أن يعيش من تفننوا بإخراجها مرتاحي البال ،أن ال أرصد
و أستمكن أية حضرية حترض ال إلسعافه حسب ،بل لسحبه ووضعه
يف عنق زجاجة تفيض إىل عامل احلياة من جديد ،وتدور عدستي بإحلاح
ِّ
املطل بظالله
وتدور معها عيناي ،دون جدوى ،فالغسق القادم الرائق
املهيمنة يف األودية وحذاء سفوح الروايب والتالل يضم الكون املتمثل
باجلبلني والوادي الصامت احلزين ،وما يفيض خلف اجلبلني من عوامل
زاخرة ألناس يرتقبون اآليت املجهول وحيلمون بنومة رخية يف بيوهتم
املحزز
دون التوجس مما حتمله ساعاهتم القادمة من دالالت املجهول
ّ
بأمائر الزوال ....،ال أحد جييء كي ينتشل هذا الرجل وحيرره من
أصفاد املوات املتسللة إىل جوانحه ونوابضه ومشاربه ،فقط الظالل
املتطاولة بفعل هرب طالئع الشمس والركون يف مرابضها يف أقايص
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الغرب ،وهسهسات الزواحف وهي تأوي إىل جحورها ،والشقشقات
املرنقة يف قمم الشجريات ،هي
اللجوجة للطيور الواكرة إىل أعشاشها ّ
تشيع هذا اجلسد اهلامد إىل عوامل ،أما أن يستيقظ عليها من جديد
التي ّ
وأمل جديد ،أو يف رحلة مأمولة إىل عامل هيويل تفيض منه اشارات تقف
عىل النقيض من اشارات العامل األول ،فتعاظمت الرغبة يف أعامقي عىل
اجرتاح الفعل اخلارق ،وإخالل التعليامت التي حت ّتم عيل بعدم مغادرة
غرفة الرصد إالّ عىل جثتي ،فقررت أن أدخل يف دائرة اجلنون ،فرفعت
السامعة وناديت ،فتلقيت اإلجابة ،فكانت رحلة اجلنون.
ـ ثمة جريح يف الوادي.

ـ نحن ال دورية لنا.

ـ إنه منهم.

ـ هل تيقنت أنه جريح؟

ـ نعم ،إنه حيترض.
ـ دعه ملصريه.
ـ سأنقذه.

بعد صمت قصري ،رعد الصوت من اجلانب اآلخر.

ـ أأنت جمنون!!!.

ـ إن كان هذا األمر جنون ًا ،فأنا أتفاخر بجنوين.

ـ ال تغادر مرصدك .....إنه أمر.
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ـ إنه بحاجة إىل املساعدة.

ـ دعه وشأنه ،وراقب جيد ًا ،لع ّله طعم من األعداء.
ـ بعد ربع ساعة ،إن مل تتلقوا إتصا ً
ال مني ،إرسلوا أحد ًا مكاين.

ـ ال تفعل يا جمنون.
ـ سأنقذه.

ـ س ُتقدم إىل حمكمة عسكرية ،بل ال حيتاج األمر إىل حمكمة عسكرية،
بل سنحاكمك ميداني ًا وقد ُتعدم رمي ًا بالرصاص.
ـ لن تثنيني سيدي ،إنه بحاجة إىل املساعدة.

ـ هذا قدره ....،إهنا احلرب.

ـ سأقفل اجلهاز اآلن ،أنا آسف سيدي ،هكذا أفهم احلياة ،وداع ًا.

وأقفلت جهاز اإلرسال ،فكرت بكالم الضابطُ ،تعدمَ ،قدَ ره،
ُطعم ،جنون ،حمكمة عسكري ًة ،رمي ًا بالرصاص ....أجل أن الرغبة
التي تلبستني وهاتفت اآلمر من خالل هيمنتها هي حمض جنون عارم،
واجلنون ...كل اجلنون أن أغامر باخلروج من املرصد وترك األجهزة
التي بوساطتها أديم الطمأنينة والتدرع بوشيجة البقاء من خالل درء
خطر األعداء والتشبث بأهاب احلياة لكل البرش الالئذين خلفي يف
فجاج اجلبل ،والدرجة العليا من س ّلم اجلنون أن أفعل هذا تلبية لرغبة
غري منطقية متمثلة بمحاولة خطرية بإنقاذ هذا اجلندي اجلريح الذي
تدل هيئته وسامته ووجهته التي أقبل منها أنه من األعداء ،وربام كان يف
مهمة مستحيلة لإلجهاز ع ّ
يل وتعطيل أجهزة اإلرسال واستقدام قوة
100

من األعداء لإلجهاز اخلاطف عىل قواتنا املطمئنة بوجود عني راصدة
ال تقل إبصار ًا عن عني الصقر ،والتي بكفاءهتا وحذرها ويقظتها
يلوذون يف مواضعهم بعني االطمئنان ،ربام يتوارد هذا االحتامل ،أو أنه
ّ
مل هذه احلرب احلمقاء الطويلة فآثر أن هيرب منها إىل أي مكان حتى
أن اقتىض األمر إىل أقفاص األرس عند العدو،ربام يتوارد هذا االحتامل
أيض ًا ،وربام «إندار» رأسه بعد أن ذهب إىل اخلالء املنفرش املنبسط
لقضاء حاجة م ّلحة ،واختلطت عليه االجتاهات فتوجه نحوي ،وخاله
صحبه أنه خيوهنم فأطلقوا عليه ،ربام يتوارد هذا االحتامل أيض ًا،
وربام ،.....وربام ،.......واالحتامالت الواردة كثرية ،واليقني املتيقن
هو القرار الذي اختذته مهام كانت العواقب :أن أنقذه ،.....حتى لو
دفعت ما تبقى يل من وجيب النابض بني أضلعي ثمن ًا هلذا الفعل الذي
يفرسه ويستشف مجاره املنظرون الرواقيون تفاسري شتى ال تصب يف
صاحلي ،ومهام أولوا واستنبطوا وتكهنوا واستنتجوا فإهنم لن يبلغوا
شأو العمق املعريف الذي بلغته رصخة الفيلسوف الفذ إفالطون حني
تصادى صداها آماد ًا غري جملوة يف كنه الزمان واملكان بأن( :األموات
وحدهم من رأواهناية احلرب) ،فلتكن التنعم برؤية مطاف هذا القدر
العمالق املوضوع عىل أثا َّ
يف تصطيل بلظى نار ساعرة مسعورة تغذهيا
سواعد كثرية لرجال مق ّنعني بأقنعة متعددة تفرتق يف كل يشء ما خال
هدف واحد هو إذكاء أوار احلرب وإدامة إصهار أجساد وأرواح
أناس أبرياء ال ناقة هلم فيها وال مجل ،تلقيها إىل أوار وغليان ذلك
ٍ
القدر العمالق ْ
وأياد وسواعد تتكاتف وتتنرفن مع األقنعة
أكف
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تينك الستدامة الغليان واإلصهار ،وأنا ّ
سأضحي بكل ما أملك كي
ّ
أعطل ولو بشكل جزئي ال ُيلحظ رسيان هذه املعادلة البشعة حتى
لو استدعى األمر أن أكون أحد القرابني املعارضة لسرَ َ يان هذا الفعل
املجنون واملعادلة املكرسة،أن أحاول بكل ما أمتلك من إرادة ل ّ
يل تلك
السواعد وفك تعاضد أصابع األكف ونزع األقنعة من الوجوه بمسبار
احلقيقة والتضحية بالروح كي ينكشف كل يشء وتنتهي احلروب وجتار
اترسم وأ ّدون للعامل كنه فصول هذه املرسحية
احلروب ،من أجل أن ّ
املقيتة التي استهلت يف توطئتها بالشقيقني األولني وواقعة القتل األوىل،
مرور ًا بالكثري من فصوهلا التي ما أن ُتسدل ستارة نحسبها النهاية حتى
يبدأ فصل جديد ومخُ ْ ِرج جديد يتقن عرض املرسحيات التي تتحدث
عن ركيزة أساسية يف موازنة احلياة بحسب وجهة نظره ونظر األقنعة
التي تعاضده ،املتمثلة باحلرب وليس احلب ،وهكذا دواليك ،فصل
يعقب فص ً
ال يف مرسحية ال هناية منظورة هلا.

كيف انتظيت سالحي األخري املتمثل بقنينةاملاء؟ ،وكيف حرشت
يف جيبي صمونة وخيارة وقطعة جبن مثلثة؟ ،وكيف ركضت أو
مشيت أو زحفت؟ ،وكيف أمسيت جنبه؟ ،مل أستوعب ذلك ،بل يف
والتسمع والرؤى
هنيهة َجلدْ ي لذاكريت وحوايس بصوجلان التذكر
ّ
والت ّلمس والتشّ مم والتوقع علهم يدلوين عىل الصورة ما زودتني كلها
عىل حدة أو جمتمعة بأي يشء ،فوظفت كل أحاسييس خشية ضياع
الوقت نحو ذلك الكيان اآلدمي املمدد عىل بطنه ،وعيناه تبحلقان يب
هبلع ،وشفتاه تلهجان...
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ـ ال تقتلني .....أرجوك.

ومد كفه بصورة رجاء وتوسل ال مثيل هلام ،ابتسمت له ومهست
بلغته التي أجيدها متام ًا.
ـ ال ختف.

كرر اهلمس.

ـ أرجوك.

محمها كل يوم برشيش املحبة.
فلتت الكلمة من أهراءايت التي أ ّ

ـ ال جتزع ....صديقي.

بان األمان يف حمياه ،ونطق كلمة مؤطرة بحروفها ،وبتساؤل عبق
بالذهول هلج.
ـ صديقي!!!؟؟؟.

أومأت إليه بابتسامة ساحرة.

ـ أجل ....صديقي وأخي.

أجال عينيه يف قمتي اجلبلني ثم أعادمها إ ّيل وقال.
ـ نحن عدوان.

أجبته بنربة ودودة.

ـ نحن لسنا عدوين قط ،ولن نكون.

وبعد صمت قصري مهست وكأين أحدث نفيس.

ـ نحن أوراق لعب.
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سألني مذهو ً
ال.

ـ أوراق!!!.
أكدت.

ـ أجل ...أوراق قامر.

فتح فمه ببالهة ،فاستطردت.

ـ يلعبون بنا ومتتلئ جيوهبم وكروشهم ،ويف النهاية يلقون بنا يف
سلة املهمالت.
وقبل أن تّند عنه أي رد فعل ،قلت بصوت خفيض.

ـ مارك توين.
سألني.

ـ هل هو آمرك؟

رغم توقعي بأنه ربام يف بلدته التي جيء منها كي حيارب ،ليس أكثر
من فالح مل يتعاط التعليم واملعرفة ،ولكني أردت ،وهي رغبة تتعاظم
أن أوصل إليه رسالة ،ونحن يف وضع حيسد عليه يف تفرده وغرابته
وخطورته.
ـ مارك توين حكوايت.

فتعزز يقيني من صحة توقعي ،إذ قال.
ـ حكوايت املقاهي.

ال أظهر سمة ّ
أجبته من خلل إحساس آين أ ّ
التفكه الساخر.

ـ نعم صديقي ....حكوايت املقاهي.
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واستطردت.

ـ مارك توين يقول :احلرب هي قتل جمموعة من األغراب الذين
ال تشعر نحوهم بأي عداء ،لو قابلتهم يف ظروف أخرى لقدمت هلم
العون أو طلبته منهم.
وبعد صفنة ليست بالطويلة ،ندت عنه كلمتان.
ـ صحيح جد ًا.

فشملني شعور منعش بأن رسالتي وصلت إليه ،فجلست وأركنت
رأسه اجلريح يف رشخ بسيط يف اجلانب األيمن من مؤخرة مججمته عىل
حجريّ ،
أن بتوجع ثم تراخت قسامت وجهه األصفر احلائل الغائض
لكثرة ما فقد من دم من اجلرح الفاغر أعىل فخذه ،عمدت إىل قنينة املاء
وفتحت سدادها وأنشأت أدلق قطرات من املاء الذي شفطته روحه
قبل فمه ،وكلام انتهى من دلق القطرات املتعاقبة إىل جوفه بان التورد
عىل خديه وانتظم وهتاود شهيقه ،وعيناه متطران مزن ًا من شكر وحمبة
يسطرها الروائيون والقصاصون والشعراء،
لن تقدر كل األوراق التي ّ
وكل من يمتهن إخراج الرقوق السينمية ،ترمجة الفيض اإلنساين
الباذخ الذي ّتزخه حواسه األلف وليس اخلمس أو الست ،وحني
عادت إليه روحه ،سألني بصوت خفيض حمب.
ـم تفعل هذا...؟
ـ لِ َ
ومن خلل ضحكة عفوية عميقة أجبته.

ـ أترجم قول احلكوايت مارك توين إىل فعل حقيقي.
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أجاب بنربة قريبة من إقرا ٍر بذنب.

ـ اين عدوك.

ـ هم جعلوك هكذا.

بعد صمت وعيناه تعاينان أصابعي التي قطعت الصمون واجلبن
بمهارة وحشوت هبا فمه .قال.
ـ أجل ...ما تقوله صحيح.
واستطردت.

ـ أنا وأنت أخوة من نسل آدم وحواء.
أقر.
وغب صمت ّ
ـ كلنا أوالد آدم.

من خالل ضحكة عميقة هتفت مؤكد ًا.

ـ وحواء.

وأخري ًا بانت ابتسامته كشفق هنار مجيل.

ـ صدقت.

قلت وأنا أحرص أن خترج كلاميت جلية.

ـ هلذا جئتك أغالب وأحاجج رغبة األخ األول الرشيرة ،ال لكي
أرصعك ،بل ألنقذك.
قال.

ـ مل أفهم!؟.
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سألته وأنا أجتهد يف تسهيل األمر.
ـ هل حتس اين اآلن عدوك؟

تناوب يف معاينة قنينة املاء يف يدي اليمنى والصمونة واجلبنة يف
عيني،
يدي اليرسى ،ثم ّ
حول طرفه مترشب ًا بزخات املحبة اهلاطلة من ّ
فأجاب بصوت يتقطر شهد ًا.
ـ بل أنت أخي.

وتسللت أصابعه بصعوبة مجة نحو كفي ،وعندما تشابكت
األخوة الصادقة الدافئة اشتعلت احلمم حولنا،
أصابعنا ترتجم حقيقة
ّ
قذفت نظرة عاجلة نحو القمة املقابلة ،كان الرصاص يزخ ،التفت
إىل مرصدي ،كان الرصاص يزخ ،تضامنت الرصاصات الناثة من
الطرفني املتضادين يف حلظة جمنونة غري منطقية الصطيادنا نحن االثنني
مع ًا ،أخفضت رأسه نحو العشب ،وألصقت وجهه بالعشب الذي
جياوره ،والتقت عينانا ،رأيت يف عينيه رحلة حيايت منذ الرصخة األوىل
والشهيق األول ،وحتى هذه اللحظة ،حلظة جتيل الروح واجلسد ،كان
حيدّ ق بعيوين بدهشة .سألته.
ـ ما بك؟

ٍ
موزون.
يكون مع أزيز الرصاص املتكالب حلن ًا غري
أجاب وصوته ّ
ـ أرى حيايت بتفاصيلها يف عينيك.

إقرتب جسدانا يف خطوة قصرية هي انقالب اجلسد حول حموره،
َ
أهنض،
وضممنا كفتينا مرتمجني خالصة املحبة اإلنسانية الصادقة،
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بالرتادف مع حركة هنويض ،جسده الوسنان مشك ً
ال زاوية قائمة
مع نصف جسده السفيل ،مثيل متام ًا ،مد ذراعه واحتضنني ،متاهينا
يف آرصة ،عجزت كل اإلطالقات التي اخرتمت جسدينا من فك
تواشجها ،وبعد أن صار جسدانا منخ ً
ال تستطيع من خالل ثقوهبا
رؤية الوجوه الشمعية التي ترمي احلمم ،آنذاك فقط ،إنسل من كيانينا
طفالن متامثالن يف السامت والتفاصيل ،يرتديان ثياب ًا بيض بلون الثلج
البكر حال انثياله من السامء عىل شعف الشاهقات من الصخور،
ِ
وتتوجنا هالتان أكثر نصوع ًا من البلور ،وح ّلقنا .....،ح ّلقنا....،
ح ّلقنا إىل اآلماد القصية ،حيث ال!!! .....................؟؟؟ ].
و .....سمعت مهس ًا ذا نربة طفولية حادة آمرة أرسة يف عمقها.
ـ إفتح عينيك.
وإزاء هذا األمر احلاسم فعلت ما أمرين به ،أمرين بنربة رقيقة.
ـ إسحب شهيق ًا عميق ًا.
امتثلت ألمره ،جاءين الصوت احلامل.
ـ إطلقه.
فعلت ،سمعت صوته الودود.
ـ حاول أن تسرتخي.
وبعد فرتة قصرية خلتها األبدية ،شعرت هبا أن ثمة أشياء تغادر
بصرييت ،أشياء تشبه صور ًا أو رؤى أو أحالم ًا تتقاطر منسلة من
رأيس ،وبغته ...أبرصت محامة خرضاء ،أدكنة اخلرضة ،جتلس عىل
غصن شجرية زيتون تنظر إ ّيل بعينني ناعستني صديقتني ،وللحظة ،وأنا
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أنفض رأيس حماو ً
ال احتواء كنه وضعي ،اكتشفت فيهام عيني الصبي،
وحني وصل ّ
شكي شطآن اليقني أسلمت احلاممة جناحيها للفضاء
واختفت خلف شعاف األشجار التي حتيط يب يف تلك الغابة التي ال
ّ
وأفض مغاليق جماهلها حتى وأنا مغمض العينني ،ومن
ختطئها عيناي
املدخنة املهجورة ح ّلق زاغ يبحث عن قوته الصباحي فتبعته عيناي،
طار عالي ًا ثم هتادى فارد ًا جناحيه يف سكون تام فصار ينخفض حتى
اختفى يف جوف عربة قطار حائلة أحيلت إىل التقاعد منذ زمن بعيد
مأوى للطيور والقطط ،أعدت نظري أمتىل األشجار التي
فغدت
ً
نفضت عن ثياهبا اخلرض غبار الكرى بانتظار أشعة الشمس لكي تبدأ
عملية انتاج األوكسجني ،هديتها النفيسة للخالئق برمتها ،ثم مالت
عيناي نحو ِ
السفر الذي ما أمتمت كل فصوله الساحرة ،مررت أناميل
أجلو انعكاسات لون غالفه الذي بدا ينقاد إىل أوىل شعاعات الشمس
الطفلة التي متيس األشياء عىل خجل ،وأحاول أن أجد إجابة للسؤال
الذي برق يف خاطري ،حول كينونة ما عشته تينك الساعات املرتعة
باالكتشاف الفذ ،واملتعة الروحية الفياضة :هل هي حلم نادر...؟ إن
كانت كذلك فإنه حلم ال حدود جلامله أمتنى تكراره عىل الدوام.....
هل هي حترر املخ من زنزانته ،الذي غالب ًا ما يتحدث العلامء عنه باعتباره
حالة فسلجة فيزيائية كيميائية معقدة جتعل املخ يتحرر من شباك نسيج
العنكبوت حاملا ينام اإلنسان؟ ،إن كان كذلك فإن انقيادي بكليتي
نحو صبي باهر احلضور ،تؤكد يل أين كنت أمتلك خمي بالكامل وأنا
أنسحل كام يف احلكايات األسطورية خلف ذلك الناسوت الغض
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امليضء بحضوره األثريي ...هل هو نوع من الرؤى..؟ فالرؤى
ُت َّصنف يف املعاجم باممعناه (النظر بالعني ،أو بالعقل ،أو باحللم) وهي
باحلصيلة النهائية تتشابه مع األحالم وإن كانت أكثر سمو ًا منها....،
وهل هي ضمن خانة امليتافيزيقيا...؟ ،أي ًا كانت تسمية ما عشته تلك
الليلة يكاد ال يصدقه العقل ،ولكن ما يناقض وجيعل حجة ذلك
العقل الغري املصدق هو ..،السجل الذي حيتضن أناميل بحنان األم
املرضعة..،وبناء عليه يمكن أن أؤكد أن ما عشته تلك الليلة السامية
هي يشء ال يمنطقه العقل األريض الوضعي ،وأنه من األشياء التي ال
تصنف إ ّ
ال بتلك األخبار التي تتحدث عن أناس يفارقون
يمكن أن ّ
احلياة ثم يعودون إليها ،فإذا كان هذا منطق الالمعقول والالواقعي
فإين ـ واحلق يقال ـ عشت عوامل عجيبة ،أستقيص تفاصيلها وروحي
تقد ّدها نفس اهلواجس التي أملت بذلك الرجل الذي دخل ذات زمن
استثنائي مدينة دملون ثم خرج منها بعد ساعات مصاب ًا بمرض اسمه
(عشق الالمنطق) وهو يتحدث بلسان قيس بن امللوح ومجيل بن
معمر ،عن ليىل وبثينة ،وعن كنه دملون التي عاش حلظات تدهله وهو
يقول للناس الذين أحسوا أنه أصابته لوثة يف رأسه ،وهو يؤرش بذراع
ممدودة مرتعشة ولسانه يقول :إهنا هناك خلف تلك األكمة الرملية....
التي يمتد خلفها بحر جلب شاسع ...ولكن العامل الذي استضافني،
وموقن أنا من هذا األمر متام ًا ...ال يمكن أن يقارن بدملون ،وال
بيوتوبيا توماس مور ،وال بكل الكتابات التي ّ
تنظر للعامل املثايل الذي
أجل
تؤطر وحتدد تفاصيله مججمة آدمية ...بل أن ما عشته أنا لهَ َو ّ
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أخيلة
وأقدس وأطهر من كل تلك اجلنان والفراديس التي اخرتعتها ّ
أريض ٍ
َ
فان ،وأين خرجت ـ وأنا أجد نفيس مقتعد ًا مصطبتي
أنسان
العتيقة ـ من حنايا حياة سامية طهور ،وإين حمظوظ جد ًا ألين عاينت
ما ال يمكن قط لكينونة برشية معجونة من صلصال وماء أن تترشف
بمعاينته ،ويقين ًا أن عوديت إىل الغابة ،ومن ثم املدينة إرادة سامية.....
عيني حماو ً
ال استدعاء تفاصيل تلك الساعات التي كانت
وأغمضت ّ
ترش ّ
ّ
وتطهر ذايت فأحسست بصفاء روحي ورصت أبرص ذايت شفيفة
نقية صافية ،فنهضت أنفض عن غاللة روحي سلة التساؤالت،
وكاتفت الطريق الرتايب الذي يفصل بني طريف الغابة العتيقة املرهتنة
بسمة اإلمهال والنسيان ،ووجهتي بوابتها املخلوعة املفضية إىل سكة
املزفت النافض للتو عن روحه
القطار البينولوبية ،ثم تلقفني الشارع ّ
أمائر الرقاد ،وخطاي جتلد سواد زفته ِ
بحرية وتساؤل مسطول رأى
ما ال يمكن أن ُيرى ،الشارع شبه مقفر من العربات واملارة ،وقدماي
ترتسامن بحذق ومهارة ودراية خطى مسرييت نحو هديف ،بان الزقاق
املفيض إىل داريت أشبه بذلك النفق الذي يف هنايتيه التضادان ،ففي
األوىل بوابة من قضبان متضادة متقاطعة تشكل كيانات مربعة
وموشورية يتصاخب خلفها الكوارس الساغبة اهلائجة ،وهي تتمىل
املفتاح الضخم املتديل من سلسلة تنثال من أصابعي ،ويف الثانية وعىل
منتصف ميدان بيضوي حتده مدرجات شاهقة حتتلها وجوه مصابة
هبسترييا الرصاخ ،أشباه أبدان آدمية شبه عارية سوى من أسامل بالكاد
ختفي احلقوين ،وعيوهنا مصوبة بالتناوب عىل األشداق احليوانية
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الفاغرة اجلائعة واملفتاح الذي يف يدي ،وبغتة يسود الصمت بانتظار
املفتاح وهو يفتح ...وعىل حني غرة حتولت األجساد شبه العارية
إىل محامات بيض بأجنحة مفردة تسحر الفضاء ببهائها ،وهي ترسم
فوق هامتي طوق ًا بارق الضياء فأح ّلق بأجنحة متاثل أجنحتها وأطري
فوق اإلسفلت تزف ّني الصنوج والدفوف والقيثار ،وأوجلت املفتاح
يف مزالج الباب ،ألتفاجأ بزوجتي والكرى ال يزال يعارك أجفاهنا،
فتحت فاها مذهولة.
ـ أين كنت طيلة الليلة املاضية...؟

أطوق هامتها براحتي ،أحدّ ق يف عينيهاّ ،
تغض نظرها حياء ورهبة
ّ
بفعل الضياء الذي اخرتم روحها فتبدت يف حالة خشوع عميق،
أختطاها قاطع ًا املمر نحو غرفة االستقبال ممغنط ًا بفعل نفحة بارقة
معفرة برباءة األطفال ،فأصري شفاف ًا كقطرة طلل متشكلة للتو ،حتيط
براحتي ،استقبلتنا من فضاءها كراديس أخرى
يب احلامئم ،أدفع باهبا
ّ
من محائم بيض ،تقودين قدماي نحو صورة أيب أعىل احلائط ،يتصادى
عزف هادي ونشيد بنربة طفولية آرسة ،منبعه صورة أيب ،أنظر ألجد
صبي ليلة أمس بوجهه الصبوح وعينيه البارقتني النافذتني وشفتيه
الورديتني املمتلئتني وغامزتيه النابضتني باحلمرة ،الناطقتني باحلياة،
تنقاد روحي إىل هذا الصداح والنغم الشجي ،وقبل أن أشارك مع
الكورس من احلامئم التي تسمرت وعيوهنا منقادة صوب عينيه،
سمعت صوت ًا أعرفه..
ـ يا رائحة احلبيب..
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فأهتف بذياك اجلذل الطفويل.

ـ جديت!!؟؟.

وأستدير ويب رغبة أن أسابق الضوء للوصول إىل صورهتا التي
تقابل صورة أيب يف احلائط املقابل ،أبرصت ذلك الثوب الذي كان
ّيبز لون الليايل الشتائية احلبىل بالغيوم السود والولودة باملطر املدرار
عىل وجهها املوشوم حتت الشفة السفىل برشيط من النجامت ثمة شال
يامهي الثوب يف عتمته ،وقد استحاال مع ًا :الثوب والشال إىل غاللة
بيضاء يك ّللها شال أبيض ،ناصع البياض كنديف ثلج هبط للتو،
أهتف.
ـ جديت ،إنه..

وأستدير نحو صورة أيب ألجده وقد ارتسمت ابتسامة حتت شاربه
الكث ..وأسمع صوهتا بجرسه األمومي الدافق.
ـ أعرف يا ولدي.

وبعد صمت ناتر خاطف.
ـ نحن مع ًا.

ثم تومي بعينيها البارقتني ،وبنربة منغمة خرافية يف عذوبتها،
مهست.
ـ نحن هناك....

***
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2016
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